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Opinió i anàlisi

Junta de GOvern del COMB: President Jaume Padrós i Selma vicepresidenta 1a Elvira Bisbe Vives vicepresident 2n Jaume Sellarès i Sallas Secretari Gustavo A. Tolchinsky
Wiesen vicesecretari Josep Maria Benet i Martí tresorer Lluís Esteve i Balagué vocals Magda Campins i Martí, Ramon Torné i Escasany, Magdalena Bundó i Vidiella, Àngels Escorsell
i Mañosa, Adriana Bataller i Bassols, Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon, Anna Carreres i Molas, Antoni Iruela López, Anna Olivé i Torralba vocals suplents Jaume Roigé i Sole,
Antoni Trilla i Garcia, Mireia Sans i Corrales, Lurdes Alonso i Vallès, Àngels López i Pol

Jaume Padrós i Selma,
president del Col·legi de Metges de Barcelona

El passat 13 de maig, el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Artur Mas, va rebre en
visita institucional al Palau de la Generalitat la nova Junta de Govern del COMB. Els membres
de la Junta vam manifestar al president les inquietuds del col·lectiu mèdic, fent-li arribar que
el context socioeconòmic i les mesures d’ajustament han tensionat molt el sistema. Vam
destacar també la contribució decisiva dels professionals en la sostenibilitat i el manteniment
del sistema sanitari i vam exposar la preocupació respecte a la precarietat laboral, que afecta
especialment els metges joves.

Els membres de la Junta de Govern del COMB vam mostrar-nos contundents respecte a
la necessitat de preservar els professionals dels ajustos econòmics. Pel que fa a l’aportació
dels professionals en la millora del sistema sanitari, es van fer demandes concretes, com
ara aprofundir en l’autonomia de gestió real, l’empoderament dels metges i l’autonomia
professional, i la participació en els àmbits de governança afavorint i prioritzant el lideratge
mèdic davant estructures i models excessivament rígids. Es va demanar també més presència
mèdica en el maneig de les llistes d’espera i avançar cap a la desburocratització.

Els membres de la Junta vam explicitar el compromís amb l’excel·lència, la qualitat, la seguretat
clínica, el paper dels professionals sanitaris com a actiu importantíssim del sistema. Es va
remarcar també el compromís per definir i contribuir decisivament en el model sanitari dins el
nou escenari de país, on es creu que els valors del professionalisme han de ser determinants.

A la reunió també es va defensar l’aposta per la medicina d’excel·lència i la importància de
la investigació i la recerca a Catalunya que converteixen Barcelona en capital de referència, i
també es va destacar el valor de la medicina pública i privada per la cohesió social.

La Junta trasllada
al president Mas
les inquietuds del
col·lectiu mèdic

“Els membres
de la Junta de

Govern del COMB
vam mostrar-nos

contundents respecte
a la necessitat

de preservar els
professionals dels

ajustos econòmics”
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Presentació

La tercera jornada sobre salut 2.0 es
va dedicar a la reputació a la xarxa.
Sota el títol “La teva identitat digital,
té bona salut?” diferents professionals
de la salut, comunicació i dret van
compartir les seves reflexions sobre
la importància de construir i ser
conscients de quina és la nostra
imatge a la xarxa.

el vídeo

En aquest número de la revista de tots el metges i metgesses del COMB, hi veureu
reflectit l’esforç i la il·lusió per una feina ben feta, tant de companys de professió com de
treballadors del Col·legi.

La portada i la Crònica en són un bon exemple: més de 700 MIR s’han incorporat a la
professió: la més cordial benvinguda a tots, ja que són el futur de la nostra professió.

Al mateix temps, la nova Junta va mantenir una reunió de presentació i treball amb el
president de la Generalitat de Catalunya, resumida en la secció d’Opinió i Anàlisi.

Hi trobareu informació sobre un tema de debat important per al nostre futur: el
lideratge dels metges en la gestió i un interessant document sobre la qualitat de vida
dels pediatres. Val la pena llegir-ho i conèixer les seves particularitats.

També trobareu la història del col·legiat numero 1, Josep Gispert, i la de la col·legiada
50.000, Cristina Molinet. Més de 80 anys els separen. Hi ha també dos documents de
posició del COMB: sobre la vacuna de la varicel·la i sobre la salut de l’esportista i el
dopatge.

Plantegem a companys de professió com ha de ser la participació dels metges en la
gestió de les llistes d’espera, un tema polèmic i millorable dins del sistema sanitari de
Catalunya.

La revista recull notícies de les seccions col·legials, de les juntes comarcals i de la
participació dels metges i metgesses en activitats socials.

Aquesta revista és la revista de tots els metges i metgesses del COMB. Sisplau, feu-la
vostra també i participeu-hi activament.

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del COMB

Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

La revista de
tots els metges

i metgesses
Aquesta revista és

la revista de tots els
metges i metgesses

del COMB. Sisplau,
feu-la vostra també

i participeu-hi
activament
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Professió

P
rofessionals de la sanitat debatran
sobre El lideratge dels metges
en la gestió: Nous reptes – noves
solucions en la catorzena Jornada
d’Estiu de la Professió Mèdica, que

se celebrarà el 18 de juliol, en el marc de la
Universitat Ramon Llull, a Puigcerdà.

L’edició d’aquest any s’ha estructurat en tres
taules rodones, moderades per Miquel Vilar-
dell, expresident del COMB; Elvira Bisbe, vi-
cepresidenta 1a del COMB, i Antoni Trilla,
vocal del COMB, en les quals experts de di-
versos hospitals i centres d’atenció primària
tractaran diferents aspectes sobre el liderat-
ge dels metges en la gestió, com són: “Ges-
tió clínica: el temps de les aliances”; “Liderat-
ge mèdic en la gestió. Experiències que
poden oferir solucions”, i “Gestió clínica: el
paper de lideratge de la direcció mèdica”.

En la primera taula de debat sobre el temps
de les aliances en la gestió clínica, s’analitza-
rà la gestió dels recursos; l’organització i les
aliances de l’assistència pediàtrica a les co-
marques petites i allunyades; les aliances
entre hospitals; la sanitat pública i les alian-
ces público-privades; les aliances per a la
gestió del pacient crònic, i el marc jurídic i
polític actual de les aliances estratègiques
en el sector sanitari.

La segona taula rodona, en què s’exposaran
experiències de lideratge mèdic en la gestió
que poden oferir solucions, abordarà la par-
ticipació i gestió en l’atenció primària; les
coses que pot fer l’associació professional de
metges als hospitals; el paper de les juntes
clíniques en la gestió dels centres, i els nous
sistemes de participació professional.

La tercera taula tractarà diferents aspectes
del paper de lideratge de la direcció mèdi-
ca en la gestió clínica, com són: direcció
mèdica i atenció primària; relacions de les
juntes clíniques amb la direcció mèdica; el
perfil professional de la direcció mèdica; la

direcció mèdica com a enllaç entre els pro-
fessionals i la gerència, i el paper de la di-
recció mèdica en la participació dels pro-
fessionals.

El president del COMB, Jaume Padrós, en
diverses declaracions que ha fet sobre el
lideratge dels metges, ha manifestat que
“una de les prioritats d’acció de la Junta de
Govern del COMB és la de potenciar el lide-
ratge de la professió en les organitzacions
sanitàries i les condicions que ho facin
possible” i que “hem de ser capaços de fer
entendre als qui prenen decisions que el
sistema sanitari o és liderat pels professio-

el lideratge dels metges en la gestió
Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica

la cloenda de l’acte acadèmic comptarà
amb la participació de:
Boi Ruiz, conseller de Salut; Albert Piñeira,
alcalde de Puigcerdà; Jaume Padrós, presi-
dent del COMB, i Josep M. Garrell, rector de la
Universitat Ramon Llull.

14a JORNADA D’ESTIU
DE LA PROFESSIÓ MÈDICA
PUIGCERDÀ 2014
Sala d’actes del Museu Cerdà de Puigcerdà
Carrer Higini de Rivera, 4 · Puigcerdà
18 de juliol de 2014

rg

Informa-te’n:

Lideratge dels metges en la gestió:

nous reptes - noves solucions

Jornada d’estiu de la professió mèdica

Puigcerdà 18 de juliol de 2014

9.45 h Presentació i benvinguda

Dr. Ramon Pujol, Dr. Jaume Sellarès, Dr. Enric Subirats,

Sra. M. Josep Puente.

10.00 h Gestió clínica: el temps de les aliances

Moderador: Dr. Miquel Vilardell. COMB.

• La gestió dels recursos, l’organització i aliances de

  l’assistència pediàtrica a les comarques petites i allunyades.

Dra. Montse Carrera. H. de Puigcerdà.

• Aliances entre hospitals.

Dr. Pere Torner. H. Parc Taulí.

• Sanitat pública i aliances público-privades.

Dr. Xavier Mate. IDC H. Sagrat Cor, Clínica Vallès de Sabadell

i H. General de Catalunya.

• Aliances per la gestió del pacient crònic.

Dr. Marco Inzitari. Parc Sanitari Pere Virgili.

• Marc jurídic i polític actual de les aliances estratègiques

en el sector sanitari.

Dr. Josep M. Padrosa. Servei Català de la Salut.

11.45 h Cafè

12.15 h Lideratge mèdic en la gestió.

Experiències que poden oferir solucions.

Moderador: Dra. Elvira Bisbe. COMB.

• Participació i gestió en l’Atenció Primària (EBA).

Dra. Silvia Narejos. EBA Centelles.

• Participació i gestió en l’Atenció Primària.

Dra. Isabel Martínez. UGAP Castellar del Vallès (ICS).

• L’associació professional de metges als hospitals:

coses que pot fer.

Dra. Àngels Escorsell. H. Clínic.

• El paper de les Juntes Clíniques en la gestió dels centres.

Dr. Manel Matas. H. de la Vall d’Hebron.

• Nous sistemes de participació professional.

Dra. Candela Calle. Institut Català d’Oncologia.

14.15 h Dinar

16.15 h La medicina de muntanya: present i futur

Dr. Enric Subirats. H. de Cerdanya.

17.00 h Gestió clínica: el paper de lideratge

de la Direcció Mèdica

Moderador: Dr. Antoni Trilla. COMB.

• Direcció Mèdica i Atenció Primària.

Dr. Rafael Ruiz. CAPSE.

• Relacions de les Juntes Clíniques amb la Direcció Mèdica.

Dr. Josep M Puig. H. del Mar.

• El perfil professional de la Direcció Mèdica.

Dra. Gemma Craywinckel. H. de Sant Pau.

• La Direcció Mèdica com enllaç entre els professionals

i la Gerència.

 Dr. Miquel Pons. H. Sant Joan de Déu.

• El paper de la Direcció Mèdica en la participació

dels professionals.

 Dr. Pere Soley. Institut Català de la Salut.

19.00 h Cloenda

Honorable Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut.

Il·lustre Sr. Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà.

Magnífic Sr. Josep M. Garrell, rector de la URL.

Dr. Jaume Padrós, president del COMB.

nals i són degudament reconeguts o serà
molt difícil mantenir-lo”.

Així mateix, en el marc de la Jornada, Enric
Subirats, de l’Hospital de Cerdanya, pronun-
ciarà una conferència sobre el present i fu-
tur de la medicina de muntanya.

Més informació:
www.comb.cat
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Posició davant la crisi

Lideratge de la professió
per fer sostenible el sistema sanitari

d’Europa de diverses personalitats de
Catalunya.Enelmarcd’aquestesdeclaracions,
el doctor Jaume Padrós va expressar la seva
opinió sobre quins són els reptes que hi ha a
Europa en el terreny sanitari. El principal
repte, segons Padrós, “és fer efectiva la lliure
circulació de professionals”. Va demanar que
també hi hauria d’haver una certa
homologació dels salaris europeus entre els
professionals sanitaris: “Aquí hi ha grans
professionals i un servei sanitari boníssim i no
pot ser que els nostres professionals estiguin
entre els més mal pagats de tota la UE”.

Lideratge dels metges
16 d’abril
El doctor Jaume Padrós va defensar el lide-
ratge dels professionals de la salut per fer

el sistema sostenible amb la implicació de
tots els sectors i, en especial, el dels ciuta-
dans, en una tertúlia al programa L’oracle
de Catalunya Ràdio presentat per Xavier
Graset i en el qual van participar Bernat
Gasulla, sots-director d’El Periódico; Rafael
Vallbona, escriptor, i Francesc Domènech,
periodista.

En parlar dels problemes que té el siste-
ma sanitari, Padrós va assenyalar que el
principal és la insuficiència de recursos;
malgrat aquesta situació, el president del
COMB va destacar que “l’essencial no s’ha
vist afectat gràcies al compromís ètic dels
professionals amb els malalts que, encara
que han vist retallat els seus sous, han man-
tingut el sistema”. Padrós va manifestar
que hi ha futur per al sistema sanitari “si

Participació dels metges
26 de maig
En un article d’opinió publicat al diari digi-
tal Redacción Médica, el 26 de maig, el doc-
tor Jaume Padrós va plantejar els objectius
i prioritats de la nova Junta de Govern que
presideix des del passat mes de febrer. El
president del COMB va ressaltar que “la
força de la nostra institució recau en la
continuïtat del treball ben fet, realitzat per
juntes anteriors, en la renovació (el 50% de
la Junta esta constituïda per noves incor-
poracions), i en la innovació”. Padrós va si-
tuar la prioritat d’acció “en aquells sectors
de la professió més vulnerables o en situa-
ció de precarietat i, alhora, en la potencia-
ció del lideratge de la professió en les or-
ganitzacions sanitàries i de les condicions
que ho facin possible”. A més, va dir que “al
sector públic s’ha de reconduir la disminu-
ció pressupostària i, alhora, establir de ma-
nera definitiva un nou sistema de gestió
als centres i al territori que compti amb la
participació dels metges”.

Padrós va assenyalar, així mateix, que al
sector de la medicina privada els professio-
nals pateixen també una restricció econò-
mica per part de les entitats d’assegurança
sanitària, i va mostrar la seva disposició a
defensar aquest sector, però no “a costa
d’esprémer més els professionals”. Va de-
manar unes regles de joc clares i no arbitrà-
ries, que “evitin que algunes entitats asse-
guradores puguin prendre decisions
unilaterals que perjudiquin la prestació del
servei mèdic als pacients i els interessos
dels professionals”.

Homologació de salaris UE
23 de maig
El diari Ara, el 23 de maig, en la informació
sobre les eleccions europees va recollir la visió

Declaracions de Jaume Padrós
en la tertúlia al programa L’Oracle
de Catalunya Ràdio

16 d’abril

Més informació:
www.catradio.cat/
audio/806024
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Posició davant la crisi

som capaços de fer entendre als qui prenen
decisions, i també amb la complicitat dels
sindicats de classe, que el sistema sanitari o
és liderat pels professionals i són deguda-
ment reconeguts en tots els sentits o serà
molt difícil mantenir-lo, perquè el nostre
sistema, a més de donar cobertura en l’àm-
bit assistencial, és excel·lent en formació,
en recerca i en l’àmbit de garantir l’equitat”.

Padrós, en ser preguntat sobre les
eleccions col·legials del passat febrer,
va declarar que “els metges s’ho estan
passant malament i, per tant, detectem el
malestar i la situació d’incertesa que hi ha
al conjunt de la professió”. Va afegir que
“soc el president de tots els metges de
Barcelona i el que estic intentant amb la
Junta de Govern és representar i escoltar
totes les sensibilitats per molt incòmodes
que puguin ser”.

En parlar del sector d’assegurança lliu-
re, el president del COMB va recordar que
“com a Col·legi estem demanant que els
contractes que es fan amb els professio-
nals, i també amb els ciutadans, siguin
molt més clars, perquè la competència si-
gui molt més oberta”. Així mateix, va pro-
posar que, atès que els ciutadans que es
paguen una pòlissa complementària, en
molts casos, no utilitzen el sistema públic,
“aquests haurien de merèixer alguna aten-
ció, algun reconeixement”.

debat sobre el copagament
1 d’abril
El president de l’Organització Mèdica
Col·legial, Juan José Rodríguez Sendín, va
plantejar, a Madrid durant el Fòrum de la
Nova Economia, que els ciutadans paguin
pel mal ús que facin dels serveis sanitaris.
El doctor Jaume Padrós, en declaracions a
Europa Press, La Vanguardia, El Periódico,
El Punt Avui, Ara i als informatius de TV3,
324, BTV i a 8 al dia amb Josep Cuní de 8TV,
va titllar la idea de “desencertada perquè
assenyala el ciutadà com a culpable” i va
apostar per implementar mesures educa-

tives per fer entendre al pacient que el sis-
tema sanitari no és infinit. Padrós va mos-
trar la seva satisfacció pel fet que l’ús dels
recursos sanitaris hagi baixat a Catalunya
durant la crisi, el que demostra que els
usuaris són conscients del moment crític
que travessa el sistema. El president del
COMB va considerar, d’altra banda, que és
positiu que hi hagi un debat social sobre
el copagament sanitari per augmentar el
nivell d’ingressos de la sanitat pública.

Canvis al sistema sanitari
13 de març
En una entrevista al programa El matí a
quatre bandes de Ràdio 4, dirigit i presentat
per Toni Marín, el doctor Jaume Padrós va
parlar sobre els canvis que ha d’afrontar el
sistema sanitari per mantenir els valors
que l’han fet excel·lent, sobre el paper de
lideratge dels metges per assolir aquest
canvi, i va apostar per un debat social per
fer sostenible el sistema sanitari.

El president del COMB va manifestar
que “necessitem un model sanitari
molt més flexible, menys rígid, en el qual
els professionals, els clínics, que són els
que coneixen la situació, passin al davant
a l’hora de liderar aquests canvis”. Va
proposar que “en els models d’organitza-
ció hem d’anar cap a sistemes de retribu-
ció que siguin molt més adequats a l’es-
forç que fan els metges; pensem que els
metges han fet un gran esforç en la re-
ducció del seu sou”. Va afegir que “no es
pot demanar esprémer més en l’àmbit
pressupostari sanitari a compte dels
metges”.

En l’entrevista també es van tractar al-
tres temes, com són els canvis sociodemo-
gràfics que hi haurà els propers anys a la
professió, la important incorporació de la
dona a la professió mèdica com un gran
actiu, la situació dels metges que marxen a
fora, el copagament, i la situació del sector
de l’assegurança lliure. 

BTV va reflectir les declaracions
del COMB en contra de sancions
pel mal ús dels serveis sanitaris

1 d’abril

Més informació:
http://www.btv.cat/
btvnoticies
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La salut dels pediatres

E
l Col·legi de Metges de Barcelona i
la Fundació Galatea va donar a co-
nèixer un estudi sobre La salut, els
estils de vida i les condicions de tre-
ball dels pediatres a Espanya, que

descriu els resultats d’una enquesta feta a
1.028 pediatres que exerceixen la medicina
clínica a Espanya, tant del sector públic
com del privat.

L’informe de la Fundació Galatea, elaborat
amb l’assessorament i el suport de la Socie-
tat Catalana de Pediatria, i amb la col·la-
boració de Laborarios Ordesa, presenta els
resultats agrupats en set apartats: caracterís-
tiques sociodemogràfiques dels pediatres;
estructura familiar i treball domèstic; la situa-

ció laboral i l’exercici professional; estils i hà-
bits de vida relacionats amb la salut; estat de
salut; ús de serveis sanitaris i pràctiques pre-
ventives, i valoració de l’exercici professional
i la relació amb els pacients.

Jaume Padrós, president del COMB, va de-
clarar que en aquest estudi es pot veure
que “aquesta especialitat està encara més
feminitzada que la població mèdica en ge-
neral, amb un elevat grau de subespecia-
lització i amb presència majoritària en
l’atenció primària. També hem tingut en
compte el moment de crisi econòmica
en què ens trobem, com està afectant
aquest col·lectiu i els pacients que atenen i
les seves famílies”.

A fons

Participants en la presentació de l’estudi sobre“La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Espanya”.

Més informació:
www.fgalatea.org

Principals resultats
Lucía Baranda, Anna Mitjans i Antoni Ar-
teman, autors de l’estudi, destaquen, en
l’apartat en què es presenten els resul-
tats principals, que el col·lectiu estudiat,
representatiu del conjunt dels pediatres
espanyols, està molt feminitzat i presen-
ta diferències importants d’edat entre
homes i dones, les quals són més joves.
Està integrat majoritàriament per tre-
balladors assalariats que exerceixen a
l’atenció primària del sistema públic de
salut, però també estan representats els
que exerceixen al sector privat i en hospi-
tals o serveis d’emergències. Tant la seva
estructura demogràfica com les seves
condicions de treball s’interrelacionen i



A fons

Gairebé sempre, quan parlem de con-
ciliació familiar, pensem en la feminit-
zació de la professió. Tanmateix, els
que tractem amb famílies joves, noves,
veiem que, cada dia més, la conciliació
familiar, social i d’oci és cosa de dos.

Les dificultats per conciliar la vida
familiar tenen a veure amb les llargues
jornades laborals d’una majoria dels
pediatres, agreujades actualment per
l’empitjorament de les condicions labo-
rals i econòmiques.

Horaris poc convencionals (jornades
partides, horaris lliscants, jornades con-
tínues, guàrdies, caps de setmana...),
tant en relació amb la resta de la pobla-
ció com de les nostres pròpies famílies.

Quan és a l’arena pública el debat
sobre els horaris laborals, socials, de
son, a la nostra societat, nosaltres, com
a personal sanitari, no som capaços de
trobar la via adequada per liderar
aquest procés de millora d’hàbits i in-
capaços d’aplicar-ho a la nostra pròpia
vida i el nostre entorn.

La salut, els estils de vida
i les condicions de treball
dels pediatres a Espanya

Salut, gènere i exercici
professional
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condicionen els seus hàbits de vida i el
seu estat de salut, així com les seves opi-
nions sobre diversos aspectes de l’exerci-
ci professional.

resum dels principals resultats de l’estudi
Características sociodemogràfiques i
familiars

· Col·lectiu en procés de feminització: més
dones i més dones joves.

· Nivell de formació elevat: especialistes
amb subespecialitats i doctorat.

· Entorn familiar molt estructurat.
· Les dones suporten una major càrrega de
treball domèstic.

· Satisfacció amb la seva vida familiar i social,
però no tant amb la seva disponibilitat de
temps lliure.

Entorn laboral i condicions de treball

· Assalarització de la professió, sobretot en-
tre les dones.

· Contractes temporals en un context d’es-
tabilitat laboral.

· Poques perspectives de promoció entre
els professionals de l’atenció primària.

· Horaris inestables i jornades extenses.
· Riscos psicosocials derivats de la càrrega
de treball i de la baixa participació en les
decisions comunes.

· Nivell de satisfacció laboral moderat.

Estils de vida determinants de la salut
· Hàbits de vida més saludables entre les do-
nes que entre els homes.

· Poques hores de son.

Estat de salut
· Elevada prevalença d’hipertensió, hiperco-
lesterolèmia i sobrepès entre els homes.

· Pitjors indicadors en la salut i qualitat de
vida de les dones.

· Major prevalença de risc de mala salut
mental.

· Segons la seva pròpia percepció, l’estat de
salut dels pediatres és bo o molt bo.

Ús de serveis sanitaris
· La meitat dels pediatres té metge de cap-
çalera i història clínica.

· En cas de malaltia tendeixen a consultar
amb col·legues.

De vegades ens sentim en contra-
dicció allargant les nostres consultes
fins al vespre, en horaris que no com-
parteix cap país europeu, i que no afa-
voreixen els hàbits socials i familiars,
que tant defensem, dels nostres nens i
les seves famílies.

Expliquem a les famílies la impor-
tància dels hàbits de son reparador, que
disminueix l’estrès i augmenta el bon
humor i, tanmateix, el nostre temps el
robem al temps de son, necessari.

De l’interessant estudi presentat,
deduïm que els pediatres practiquem la
majoria d’hàbits saludables que reco-
manem, tot i que ens queden aspectes
que caldria canviar per millorar la nostra
qualitat de vida.

La pediatria és una especialitat que
implica una forma de vida, i com a tal,
hem de ser pioners a l’hora de liderar
canvis saludables a la nostra professió i
la nostra vida, perquè tenim la merave-
llosa oportunitat d’influir en els nostres
nens i en el futur d’aquesta societat.

· Consum de fàrmacs elevat i propensió a
automedicar-se.

· Bones pràctiques preventives, però baix
nivell de vacunació contra la grip.

L’exercici professional en temps de canvis
· Els pediatres s’adapten a pacients amb
problemes econòmics o procedents d’al-
tres cultures.

· Pèrdua d’estatus social i empitjorament de
les condicions de treball.

· Poc partidaris que les famílies consultin
a Internet per informar-se sobre salut in-
fantil.

· Coordinació insuficient entre professionals
i nivells assistencials.

Visió des de l’assistència primària
de l’estudi sobre la qualitat de
vida dels pediatres
Marta de Quixano Burgos, pediatra

revista del 11
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A fons

L’estudi Salut, estils de vida i condicions de
treball dels metges i metgesses de Catalunya,
publicat el 2008 per la Fundació Galatea, va
iniciar l’elaboració d’una sèrie d’informes
sobre diversos grups de professionals
sanitaris i d’especialistes, d’entre els quals el
gener de 2014 se’n publicava el dedicat als
pediatres.

En aquest estudi hi han col·laborat
més de 1.000 pediatres de tot Espanya que
han contestat una enquesta sobre la salut,
els estils de vida i les condicions de treball
d’aquest grup de professionals, el treball dels
quals té unes peculiaritats molt específiques.
Les característiques de l’enquesta són
descrites i comentades en un annex
metodològic de l’estudi. La Societat Catalana
de Pediatria ha assessorat i proporcionat
suport a l’esmentat projecte, que ha comptat
amb l’ajut de Laboratoris Ordesa, empresa
catalana pionera en la nutrició infantil.

El treball està dividit en set apartats:
característiques sociodemogràfiques
dels pediatres; estructura familiar i treball
domèstic; situació laboral i exercici
professional; estils i hàbits de vida relacionats
amb la salut; estat de salut; ús de serveis
sanitaris; medicació i pràctiques preventives;
i valoració de l’exercici professional i la relació
amb els pacients.

Entre els resultats principals de l’informe
destaca la creixent feminització de la
pediatria; les dones, a més, són més joves:
un 52% té menys de 50 anys enfront del
25% dels homes; el nivell de formació és
elevat (a més de l’especialitat, una tercera

part compten amb alguna subespecialitat); les
poques perspectives de promoció entre els
professionals d’atenció primària; les jornades
extenses de treball, amb horaris inestables molt
difícils de compaginar amb una vida familiar
digna, i un nivell de satisfacció laboral moderat.

Els estils de vida determinants de la salut
són generalment saludables –més en el cas
de les dones–, però destaca com a element
negatiu entre els hàbits de vida les poques
hores que pot dedicar al son una quarta part
dels pediatres. Globalment, la salut d’aquests
professionals és bona; no obstant això, les
dones, encara que més joves, tenen pitjors
indicadors de salut i de qualitat de vida que els
homes, i presenten més risc de patir trastorns
crònics, depressions, ansietat, afeccions
osteoarticulars i manifestacions de dolor,
cansament i estrès.

Pel que fa a l’exercici professional, en
aquests moments de crisi econòmica es
constata en un 60% dels pediatres la pèrdua
d’estatus social i un empitjorament de les
condicions de treball. Cal esmentar que
els pediatres s’adapten als pacients amb
problemes econòmics o procedents d’altres
cultures.

Aquests resultats i d’altres, incloent-hi
una anàlisi comparativa posterior entre els
pediatres que exerceixen en les diverses
comunitats autònomes, han de ser motiu de
reflexió i d’intervencions amb la finalitat de
millorar els seus hàbits i estils de vida, així
com les condicions de treball, la qual cosa
redundarà en l’assoliment d’una pediatria
encara millor que l’actual. La Societat Catalana

La salut, els estils de vida i les condicions
de treball dels pediatres a espanya

Ferran A. Moraga-Llop,
president de la Societat
Catalana de Pediatria

Manel Enrubia Iglesias
president de la Secció d’Atenció Primària
de la Societat Catalana de Pediatria

de Pediatria hauria de ser consultada en
qualsevol presa de decisions que afecti els
pediatres catalans, i en aquest sentit la nostra
col·laboració serà absoluta.

Les nostres propostes per millorar la
salut i les condicions de treball dels pediatres
d’atenció primària són diverses. En primer
lloc, les autoritats sanitàries han de tenir
en compte l’opinió dels pediatres d’atenció
primària pel que fa a la presa de decisions en
el camp de l’atenció pediàtrica, ja que són
els metges que millor coneixen la realitat
de la població infantil/juvenil. També és
necessari que els pediatres d’atenció primària
puguin ocupar llocs de comandament per
la seva expertesa i coneixement de l’atenció
a la població pediàtrica. S’han de prendre
mesures que permetin la conciliació de la vida
laboral i familiar, tant pel que fa als pediatres
–especialment en el cas de les pediatres– com
pel que fa als seus pacients. És molt important
que s’implanti el Pla estratègic d’ordenació
de l’atenció de pediatria a l’atenció primària,
creant equips de pediatria d’atenció primària
liderats per pediatres d’atenció primària, que
els permetin prendre responsabilitats per
millorar l’atenció a la població infantil/juvenil,
assumint riscos. I finalment, cal millorar els
preocupants indicadors de risc psicosocial que
presenten les pediatres d’atenció primària.

No volem finalitzar aquestes breus línies
sense agrair al Col·legi de Metges de Barcelona
i a la Fundació Galatea la realització d’aquest
interessant i pioner estudi, que considerem que
hauria de ser objecte almenys d’una publicació
en una revista de l’especialitat.
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Informació col·legial

E
liot Freidson, al seu llibre
Professionalism, The Third Logic,
distingeix entre tres tipus de feines
a les societats complexes actuals:
el treball no especialitzat, que no

requereix altra cosa que els coneixements
ordinaris, el treball especialitzat, que
requereix coneixements i habilitats
específiques (ofici) i les professions que,
a més a més de coneixements i habilitats
específiques, requereixen també actituds
específiques i la garantia d’un procés
formatiu i avaluador reglat. Òbviament,
l’exercici de la medicina, tot i que requereix
ofici –i a voltes ens agrada recordar-ho–,
entra de ple en aquesta darrera categoria.

El respecte i els privilegis (credibilitat,
estatus, poder) que la societat ha atorgat
tradicionalment a les persones que
prenen cura dels seus malalts (sanador,
xaman, fetiller o metge) han de tenir com a
contrapartida, especialment a les societats
modernes, el compromís, a més a més
d’una formació reglada, d’unes actituds

específiques que són les que donen a l’ofici
de metge la categoria de professió (el verb
professar porta implícit el compromís amb
unes normes –codi– de la institució on es
professa). En essència, aquest compromís
s’entén com un conjunt de valors, actituds
i comportaments orientats al servei del
malalt i de la societat ans que en benefici
propi. És el que se’n diu el contracte social
o, millor, els valors de la professió, que
resten reflectits al Codi de Deontologia
(deontologia: ciència o tractat dels
deures), definit com el conjunt de normes
per a la recta conducta que el metge ha
d’observar en l’exercici de la seva activitat
professional.

La Comissió de Deontologia, comissió
assessora de la Junta de Govern, té com a
funcions proposar la revisió i actualització
del Codi, promoure el debat i elaborar
informes sobre qüestions de deontologia,
tant per iniciativa pròpia com per
encàrrec de la Junta de Govern, informar
preceptivament en tots els procediments

de tipus disciplinari i promoure accions de
divulgació ètica i deontològica. La nova
Comissió, constituïda després del procés
electoral, ha quedat formada per 25
membres, 11 dels quals ja formaven part de
la Comissió anterior i 14 que s’hi integren
per primera vegada, tots ells amb un alt
nivell d’inquietuds i coneixements en
temes d’ètica i deontologia i de compromís
amb la defensa del professionalisme.

He tingut l’honor i el plaer de formar part
de la Comissió, sota la presidència dels
doctors Joan Monés i Màrius Morlans de
qui he après molt, i el meu objectiu per
a aquest període que m’ha tocat presidir
és, a més de complir escrupolosament les
funcions que ens pertoquen, constituir
un grup d’opinió potent en temes de
bioètica i deontologia on tots ens sentim
útils i confortables

Josep Terés,
president de la Comissió de Deontologia
del COMB

la nova Comissió
de Deontologia

Membres de la Comissió de Deontologia (Vegeu relació
dels components a la pàgina 23)
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Activitat col·legial

exposició “el món de
la salut a la Barcelona
de 1714”
Toni Soler, periodista i comissari del
Tricentenari, ha estat l’encarregat de
presentar l’exposició que es podrà visitar
fins a l’octubre a l’espai Pedro i Pons de
l’edifici col·legial. Estris, documents,
llibres i altres objectes procedents
d’aquest període il·lustren un recorregut
per la medicina catalana de l’inici del
segle xvııı i una reflexió sobre les
conseqüències de la derrota de l’11 de
setembre en aquest àmbit.

nova edició de l’escola
d’estiu i del Programa
de Formació del CeC
Un any més, el Centre d’Estudis
Col·legials presenta el programa de
l’Escola d’Estiu, que inclou activitats
durant els mesos de juliol, agost i
setembre, tant per a col·legiats com per
als seus fills i familiars. Així mateix, de
cara al proper curs acadèmic, el CEC
publica el nou Programa de Formació,
que inclou màsters, diplomes de
competència, cursos i tallers. Destaca el
nou Màster en Atenció Integral al
Pacient Crònic, coordinat amb la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Iv Jornada
d’atenció Primària
al món rural
Aquesta Jornada, que ha inaugurat Juli
Gendrau, alcalde de Berga, s’ha
convertit en una cita obligada per a la
medicina rural. En l’edició d’enguany,
s’han tractat les relacions entre els
diversos nivells assistencials, la
importància del treball en equip, la
comunicació amb els pacients i el
paper de les noves tecnologies de la
informació en l’atenció primària rural.
En les diferents taules rodones que
componen l’acte hi han participat
metges i metgesses de diverses
comarques barcelonines.

Programa de Formació:
www.comb.cat



debat sobre la
implantació de la llei
de la dependència
Josep de Martí, jurista i gerentòleg
social, director d’Inforesidencias.com, ha
presentat al Col·legi el llibre Cómo nos
engañaron con la Ley de la Dependencia.
Al voltant de l’acte s’ha generat un debat
sobre la implantació d’aquesta llei en la
qual ha participat Ricard Moragas,
director del Grup d’Investigació de
l’Envelliment a la Universitat de
Barcelona, i diversos membres de la
Secció de Metges Sociosanitaris i de la
Junta de Govern.

Conveni de col·laboració
amb Càritas

El Col·legi i Càritas Diocesana de Barcelona
han signat un conveni de col·laboració a
través del programa “Entitats amb cor”. La
finalitat d’aquest acord és apropar a la
comunitat mèdica l’experiència de Càritas
des del punt de vista social, del voluntariat
i de la responsabilitat social corporativa.
Aquest conveni també implica el Grup
MED, el conjunt d’empreses propietat del
Col·legi.

Quinze anys de Web
Mèdica acreditada
Web Mèdica Acreditada (WMA) és el
programa de certificació de qualitat de
webs mèdiques que el COMB va posar en
marxa l’any 1999, amb l’objectiu de crear
una comunitat en línia de confiança i amb
continguts de qualitat. Quinze anys més
tard, s’ha convertit en el segell de referència
d’àmbit estatal. A més, properament es
podran acreditar també apps.

13è Fòrum d’Inversió
Healthcare al congrés
MIHealth

El Col·legi ha organitzat, conjuntament amb
Barcelona Activa, IESE Business School i
Biocat la tretzena edició d’aquest Fòrum,
establert com un punt de trobada entre
empreses, inversors i projectes emprenedors
de biotecnologia, medical devices, serveis
sanitaris i tecnologies de la informació
relacionades amb la salut. El Fòrum s’ha
celebrat com un acte satèl·lit en el marc de
MIHealth, el primer congrés internacional de
gestió sanitària i innovació clínica celebrat a
Barcelona.

Projecte contra el
càncer de cèrvix al
Congo
El Col·legi ha revisat i avala la qualitat
del projecte de l’ONG Pobles Germans
de Catalunya “Pla integral per a les
dones del Sankuru davant el càncer de
cèrvix (CCx)”, al Districte de Salut de
Sankuru, a la República Democràtica del
Congo. Per ara, aquest país no aplica
cap pla estratègic per a la detecció
d’aquesta patologia, que és la principal
causa de mort per càncer entre les
dones subsaharianes, per això un dels
objectius del projecte és crear la base
per a un futur pla institucional.

Activitat col·legial
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Més de 700 col·legiats a Barcelona
comencen la residència

E
ntre els mesos d’abril i maig s’han
inscrit al Col·legi més de 700 met-
ges que començaran la residència
a la província de Barcelona, triada a
partir dels seus resultats a l’examen

MIR. Tenint en compte que, al llarg de tot
l’any es reben al Col·legi al voltant de 1.100
nous metges, podem dir que el 50% de les
col·legiacions es concentren en poc més
d’un mes.

Durant el procés de col·legiació, a banda
de donar-los d’alta i la benvinguda a la
corporació, es lliura als nous col·legiats un
maletí que conté el catàleg de serveis del
COMB i del Grup MED, i que permet expli-
car tots els avantatges a disposició dels

residents mentre es tramita la col·legiació,
fent esment especial dels serveis col-
legials gratuïts i dels serveis de contracta-
ció voluntària, com la Pòlissa de Respon-
sabilitat Civil o l’assegurança Mutualista
Jove, que són gratuïtes durant el primer
any de col·legiació.

Els nous residents van fer l’examen MIR el
passat mes de febrer. En aquesta edició, s’hi
van presentar 11.696 metges, dels quals
1.411 el van fer a Catalunya. El nombre de
places ofertes a tot l’Estat va ser de 6.149, de
les quals 737 eren a centres de Catalunya.
La proporció total era d’1,9 aspirants per
plaça. El Col·legi vol donar l’enhorabona a
tots els que l’han aconseguit!

Entre els nous col·legiats a Barcelona tro-
bem Ezequiel Pérez, titulat de la Universi-
tat de València, que ha obtingut la millor
nota a l’examen d’aquest any, amb una
puntuació de 580, i que ha optat per fer
psiquiatria a l’Hospital del Mar.

Entre els 100 primers metges MIR, les
especialitats més destacades en l’elecció
d’aquest any han estat dermatologia, que
ha estat la primera a cobrir totes les places,
i psiquiatria, que és la disciplina que més
ha incrementat en l’elecció de places res-
pecte de l’any passat. Les que relativament
han tardat més a omplir les places respec-
te d’anys anteriors, han estat obstetrícia i
ginecologia, pediatria i neurocirurgia.
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Dades de la Unitat d’Atenció al Col·legiat a 19/06/2014

Perfil del metge que comença la residència el 2014

divisió per gènere
nous col·legiats MIr Conjunt de la col·legiació

240 15.649488 15.892
tOtal

728
tOtal
31.591

67%
33%

50,3%
49,7%

especialitat i centre escollit
especialitats Centres

1 Medicina familiar i comunitària

2 Pediatria i àrees específiques

3 Anestesiologia i reanimació

4 Medicina interna

5 Psiquiatria

6 Obstetrícia i ginecologia

7 Cirurgia ortopèdica i traumatologia

8 Radiodiagnòstic

9 Cirurgia general i aparell digestiu

10 Oftalmologia

45
43

35

47
168

34
31

26
24
22

1 Hospitals Vall d’Hebron

2 Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge

3 Hospital Clínic de Barcelona

4 Hospital Santa Creu i Sant Pau

5 Hospital del Mar-Hospital de l’Esperança

6 Hospital Univ. Germans Trias i Pujol

7 Corporació Sanitària Parc Taulí

8 Costa de Ponent- ICS

9 Barcelona Ciutat - ICS

10 UDMFyC BCN-Metropolitana nord ICS

11 UDMFyC Aceba

65
53
52

69
108

49
38

35
34

28
21

Procedència
País Províncies de l’estat espanyol

Municipis de Barcelona

BARCELONA 257
GIRONA 26
TARRAGONA 17
VALÈNCIA 16
ALACANT 14
LLEIDA 14
MADRID 14
BALEARS 10
BISCAIA 9
LA CORUNyA 8

ALTRES 104

BARCELONA 172
TERRASSA 9
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 8
SANT CUGAT DEL VALLÈS 8
GRANOLLERS 7
IGUALADA 7

ALTRES 18

SABADELL 7
MANRESA 5
BADALONA 4
L’HOSPITALET 4
MATARÓ 4
VIC 4

ESPANyA 489
COLÒMBIA 47
PERÚ 26
BOLÍVIA 20
XILE 18
ARGENTINA 15
VENEÇUELA 15
EQUADOR 13
MÈXIC 11
REP. DOMINICANA 6

ALTRES 68
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El 15 de maig,dies abansdelaincorporació
als centres de treball, el Col·legi va
preparar un acte, com cada any, per donar
la benvinguda als nous membres, en el
qual va explicar quines són les principals
funcions de la corporació i com pot assistir
als metges durant la seva residència.

En primer lloc, Jaume Padrós, president del
Col·legi, va donar la benvinguda als nous
col·legiats. “En nom de la nova Junta de
Govern, em poso a la vostra disposició, tant
per fer crítiques constructives com per fer
noves propostes. Vosaltres sou el futur del
Col·legi i de la professió!”, va afirmar.

El doctor Padrós va compartir la seva visió
de la medicina i va afirmar que “l’obligació
dels metges és curar sempre que es pugui,
pal·liar sovint i confortar sempre”, i va ani-
mar els assistents a “fer una societat més
humana i més digna a través de la professió”.

nova Secció de Metges MIr i Metges Joves
En aquest acte es va presentar també la
nova Secció de Metges MIR i Metges Joves.
Adriana Bataller, vocal de la Junta de Go-
vern del COMB, va donar la benvinguda a
la nova Junta de la Secció, sorgida de les
últimes eleccions i presidida per Anna Boa-
da, R2 de Medicina Física i Rehabilitació a
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

Anna Pardo, nova secretària de la Secció i
R4 de Medicina Interna a l’Hospital Univer-
sitari Sagrat Cor, va repassar les principals
funcions de la Secció i va convidar tots als
presents a formar-ne part. “La Secció la for-
mem una petita representació dels met-
ges residents, però la podeu formar tots
vosaltres!”

els consells d’una experimentada tuto-
ra de residents
A l’últim, Roser Garcia Guasch, excap
d’Estudis de l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol i tutora de residents, va oferir algunes
recomanacions als nous col·legiats. Se-
gons la seva visió, la competència profes-
sional es divideix en tres aspectes: el co-
neixement, l’habilitat i l’actitud. “Del
primer, us en sobra; el segon, dóna segu-
retat; però el tercer... és el que defineix un
bon metge.”

La doctora Garcia Guasch va posar l’èmfasi
en les guàrdies d’urgències, que considera

Presentació
dels serveis col·legials

yennibeth Goitia, vocal de la Secció
Metges MIR i Metges Joves i R2 de
Medicina Física i de l’Esport al Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat del
Vallès, va donar pas a un vídeo per
presentar les diverses àrees del
Col·legi. Algunes de les àrees més
relacionades amb els metges més
joves són la Unitat d’Atenció al
Col·legiat per tramitar la col·legiació,
el Servei d’Ocupació per a l’orientació
laboral o el Centre d’Estudis
Col·legials per continuar la formació
un cop acabada la llicenciatura.

el COMB dóna la benvinguda
als nous col·legiats

el punt més apassionant d’aquesta etapa,
però també el més complex. “Generen an-
sietat, dubtes, cansament... per això cal
tenir molt esperit crític i ser honest conei-
xent els propis límits. L’experiència farà
que us hi sentiu còmodes, però, mentres-
tant, recordeu que no esteu sols. Recol-
zeu-vos en el vostre tutor!”, va afirmar.

“En qualsevol cas, recordeu que el Col·legi
us protegirà en totes les etapes.” En aquest
sentit, va destacar els programes per a la
promoció de la salut laboral dels MIR i per
l’atenció i la prevenció del burn-out del
metge, de la Fundació Galatea.

roser Garcia Guasch, extutora
de residents, va oferir algunes
recomanacions als nous col·legiats
per afrontar aquesta etapa
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El MIR és un període formatiu en el qual es consoliden les com-
petències com a futur metge especialista. Per tant, és un mo-
ment determinant en l’adquisició d’actituds, conductes i habili-
tats per un correcte exercici de la professió en condicions

saludables. La Fundació Galatea, creada amb la finalitat de pro-
moure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del
col·lectiu mèdic, ofereix als nous col·legiats les següents qües-
tions a tenir en compte al començar la residència.

14 qüestions a tenir en compte en començar la residència

1 Ja no ets només un estudiant. Ara també ets un
professional de la medicina. Aquest nou paper
significa responsabilitat i exigència.

2 Els pacients i els seus problemes no són una pregunta
en un examen. Amb ells la relació serà inten-
sa i, a vegades, emotiva. Però, sobretot, ha de ser
molt professional.

3 El nostre sistema sanitari està considerat
un dels millors del món. Però és molt complex i, com
en d’altres serveis públics essencials per al benestar de les
persones, hi ha pressió assistencial, tasques burocràtiques,
condicions especials de treball, relacions laborals diverses,
competitivitat entre col·legues, etc. Aprendre a moure-
t’hi amb facilitat forma part de la teva formació.

4 T’incorpores a una professió on és molt important el
“long life learning”: l’actualització cons-
tant dels coneixements i avenços científics i tecnològics.

5 La vida personal es pot complicar amb la teva nova acti-
vitat, i es pot ressentir la conciliació entre la
vida familiar i la professional: et tocarà fer
guàrdies, tindràs horaris no sempre estables, en alguns mo-
ments t’emportaràs els problemes de la feina a casa... Valo-
ra com són d’importants els teus vincles familiars
i socials. Aquests poden ser un bon suport.

6 Viuràs de ben a prop situacions que et resultaran del tot
noves i se’t plantejaran dilemes ètics i morals que
mai no t’havies plantejat. Afrontar-los, encaminar-los o so-
lucionar-los des de bon principi és imprescindible per ser
un bon professional.

7 Aprofita el període del MIR per adquirir bo-
nes habilitats i bons recursos, tant per a la
pràctica professional com per a una vida personal equili-
brada. Aprèn dels millors professionals.

8 Procura’tformacióisuportpersaberafrontar
moments d’ansietat i d’estrès, i per aprendre
a manifestar els teus sentiments... de manera racional i
ajustada a les situacions.

9 Proposa’t millorar les habilitats socials i
comunicatives amb els companys i tutors. I amb
els pacients i els seus familiars, per descomptat.

10 Si no t’han fet una acollida formal i aprofun-
dida en el teu centre de treball, demana-la, i també
que et presentin l’equip assistencial i el personal de suport.

11 Si et trobes en situacions difícils (ja siguin professio-
nals o personals) no renunciïs a demanar ajuda i
consell als altres.

12 Parla amb els residents més grans. La seva expe-
riència et serà útil.

13 Busca’t una mica de temps lliure per a allò que
sigui important per a tu, a part de la medicina. no
et descuidis; procura mantenir-te actiu
intel·lectualment i físicament, fer esport i seguir
una alimentació equilibrada. És fàcil aconsellar-ho i,
encara que costi portar-ho a la pràctica, els beneficis són
evidents.

14 I quan hagis creuat l’equador del MIR, pensa en els
residents que necessiten el teu suport. Anys més tard,
recorda també la intensitat dels teus primers dies de
metge quan ja siguis adjunt, tutor o cap de servei.
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En el marc de la campanya de noves col-
legiacions dels futurs residents que
han aconseguit plaça a la província de
Barcelona, el dijous 24 d’abril va arribar
al COMB la col·legiada número 50.000,
Cristina Molinet, R1 de ginecologia i obs-
tetrícia a l’Hospital Sant Joan de Déu. A
continuació, podeu saber una mica més
d’aquesta doctora, dona i jove, que exem-
plifica el creixent perfil de la professió a
Barcelona.

Per què vas decidir estudiar medicina?
Des de ben petita ho vaig tenir clar. La
veritat és que m’agradaven diverses pro-
fessions, però medicina sempre va ser la
que més.

A quina universitat has estudiat la llicen-
ciatura?
A la Universitat de Barcelona, a l’Hospital
Clínic. Estic molt contenta amb l’experièn-
cia, fins i tot em va saber greu quan vaig
acabar la carrera! Valoro l’aprenentatge
en general, però el que més m’ha agradat
ha estat el contacte directe amb la pro-
fessió.

Com et vas preparar per a l’examen MIR?
Anant a una acadèmia i estudiant molt a
casa. Sorprenentment, el dia de l’examen
no estava gens nerviosa: la nit abans vaig
tancar els llibres i em vaig proposar no
pensar-hi més fins l’endemà: Zero nervis!

entrevista a Cristina Molinet,
la col·legiada 50.000

El Col·legi es va fundar a finals de l’any
1894 i el 1895 va rebre el seu primer
col·legiat, de caràcter voluntari. Tres
anys després, el 1898, es va decretar
per llei la col·legiació obligatòria per
exercir la medicina. Tot i que fins
aleshores la institució guardava un
registre de tots els col·legiats, no va ser
fins l’any 1934 que es van començar a
numerar aquests expedients.

El col·legiat número 1 va ser Josep
Gispert Comas, nascut el 19 de
setembre de 1846 a Centelles, a la
comarca d’Osona, i titulat com a
metge l’any 1871, és a dir, als
vint-i-cinc anys. Als vuitanta-vuit anys
va rebre el número 1 com a col·legiat, i
va morir dos anys després, el març de
1936, a les portes de la Guerra Civil.

Des de la dècada dels setanta, cada
número només correspon a un metge
o metgessa, que si es dóna de baixa
per trasllat i després torna, mantindrà
el seu número inicial. En cas de
defunció, el número queda buit per
sempre.
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“De petita passava
per Sant Joan de
Déu i somiava amb
treballar-hi algun dia”

Per què has escollit aquesta especialitat?
Des de petita volia ser pediatra, però tam-
bé m’agradava el quiròfan. I les pràctiques
de ginecologia, que no m’ho pensava, em
van encantar. També m’interessa la qües-
tió de l’esterilitat i d’ajudar parelles que no
poden tenir fills.

I per què a Sant Joan de Déu?
Precisament perquè, pel fet de ser un hos-
pital infantil, estaré en contacte amb els
nens. I perquè era un somni, de petita pas-
sava per davant i m’imaginava que hi tre-
ballaria algun dia. Però no esperava que
pogués entrar... encara no m’ho crec!

Quines expectatives tens sobre el Col·le-
gi de Metges?
Ho veig com un suport, un lloc on anar
sempre que tinguis algun dubte sobre la
professió. O si tens problemes jurídics, i
precisament l’especialitat que he escollit
concentra moltes demandes... per si algun
dia passa qualsevol cosa, és important
saber que tens algú que et dóna suport.

A l’últim, què t’agrada fer quan no et
dediques a la medicina?
Faig waterpolo a l’agrupació esportiva
Santa Eulàlia, a l’Hospitalet. Som un equip,
però també som amigues, així que moltes
vegades quan no estem jugant estem so-
pant juntes... m’agrada, com tots, estar
amb els amics i la meva parella.

Entrevista completa
al blog:
http://blogcomb.cat/

Josep Gispert,
el col·legiat número 1
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Document de posició

L
a controvèrsia actual generada pel
Ministeri de Sanitat en relació amb
la vacuna de la varicel·la ha gene-
rat un seguit de dubtes entre la
població i els professionals.

La vacuna de la varicel·la és efectiva i segura,
fet ben demostrat per nombrosos estudis
científics des de fa més de 20 anys.

El juliol de 2013, l’Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
va decidir restringir l’ús de la vacuna de la
varicel·la a les recomanacions incloses als
calendaris de vacunacions del sistema pú-
blic de salut i, de forma inusual, va bloquejar
la distribució i dispensació de la vacuna a les
oficines de farmàcia (llevat de Navarra, Ceu-
ta i Melilla) sense que, a hores d’ara, hagi do-
nat una informació sòlida i recolzada en les
millors evidències científiques que pugui
justificar aquesta decisió. L’Estat espanyol és
ara l’únic país d’Europa on la vacuna de la
varicel·la no es pot prescriure lliurement.

No existeix una única estratègia de vacu-
nació. A partir de l’adolescència la vacuna-

ció pot ser més eficient sota una perspecti-
va poblacional, ja que va adreçada a
prevenir la malaltia entre els grups d’edat
on el risc de complicacions de la varicel·la
és més elevat. Per aquest motiu, l’Agència
de Salut Pública de Catalunya recomana la
vacunació a partir dels dotze anys, i això
dóna base a l’ús actual de la vacuna dins
del sistema públic de salut.

Sota una perspectiva individual, defensa-
da per metges pediatres i societats científi-
ques, la vacunació a partir dels 12 mesos
de vida és també una estratègia que evita
el major nombre de casos, incloent-hi hos-
pitalitzacions, per varicel·la.

L’absència de raons científiques deguda-
ment contrastades que permetin justifi-
car la decisió de l’AEMPS de bloquejar la
distribució de la vacuna a les farmàcies
ha contribuït a generar inquietud i des-
confiança entre la població i entre els
professionals.

La presa de decisions en salut pública s’ha
de fer sempre de forma transparent, ba-

sant-se en les millors evidències científi-
ques disponibles i en estreta col·laboració
entre les parts implicades, autoritats sani-
tàries, societats científiques, metges i
metgesses i altres professionals de la salut.
No escoltar les opinions i recomanacions
de tots ells suposa una falta de responsa-
bilitat, un menysteniment cap als pro-
fessionals i pot, a la llarga, anar en detri-
ment d’un sistema de salut de qualitat
com el que tenim i volem mantenir al nos-
tre país.

Seria molt desitjable que el Ministeri de Sa-
nitat i l’AEMPS reflexionessin sobre aquests
fets i els reconduissin de la manera millor i
més raonable.

Situació actual de
la vacunació contra la varicel·la

Magda Campins,
vocal de la Junta del COMB

Coordinadora del Document de Posició
del COMB sobre la situació actual de la
vacunació contra la varicel·la

Document:
www.comb.cat
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La Junta informa

E
l dimarts 25 de març va tenir lloc la
primera Assemblea de Compro-
missaris del COMB, resultant de les
eleccions del passat dia 12 de fe-
brer. El president, Jaume Padrós,

en nom de la nova Junta de Govern va do-
nar la benvinguda a tots els compromissa-
ris elegits, especialment als que ho han es-
tat per primera vegada.

El primer Informe de la Presidència de la
nova Junta de Govern es va centrar en les
principals fites del programa electoral que
va ser votat per la majoria de col·legiats i
col·legiades, i la seva voluntat de com-
plir-lo, tot fent explícits els punts més im-
portants que cal abordar els propers
quatre anys. També va emfatitzar la seva
disposició a escoltar totes les propostes de
millora per part de tots els col·legiats. “Pre-
sidiré aquesta institució amb la mà estesa,

escoltant tothom, obert a propostes de mi-
llora”, va afirmar Padrós.

La nova Junta de Govern centrarà els esfor-
ços, sobretot, en la defensa dels professio-
nals i en la capacitat d’influència del
Col·legi en la presa de decisions pel siste-
ma sanitari: “Hem de ser pont de diàleg
davant la forta crisi que posa en risc la nos-
tra professió i el funcionament del sistema
sanitari”, va assegurar Padrós.

Memòria de les activitats col·legials
Seguidament, Gustavo Tolchinsky, nou se-
cretari de la Junta, va presentar la Memòria
de Secretaria de 2013. Va exposar les activi-
tats fetes pel Col·legi al llarg de l’últim any,
posant èmfasi en projectes com el Progra-
ma de Protecció Social o el Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt. Tots els
col·legiats podran consultar amb detall

aquesta informació a la memòria anual i al
web col·legial.

liquidació del pressupost de l’exercici
anterior
A continuació, Lluís Esteve, nou tresorer
del Col·legi, va presentar el balanç i la liqui-
dació pressupostària de l’exercici 2013.
Aquests comptes es presenten a l’Assem-
blea una vegada avaluats per una auditoria
externa, aprovats per la Junta de Govern i
revisats per la Comissió d’Hisenda.

De l’exposició del tresorer cal destacar l’aug-
ment dels ingressos, tot i mantenir-se con-
gelada la quota col·legial per cinquè any
consecutiu. Això ha permès incrementar les
despeses per continuar desenvolupant pro-
jectes per als col·legiats. Cal recordar també
que s’han mantingut congelats els sous dels
treballadors, professionals i directius del

la nova assemblea
de Compromissaris es constitueix
amb nombrosa assistència i participació

Assemblea de Compromissaris, 25 de març de 2014.

Jaume Padrós:
“Busquem allò que

ens uneix, que és
molt més que el que

ens separa, en benefici
de la professió i

els metges”



COMB, així com les dietes de la Junta de Go-
vern. El tancament del pressupost es va
aprovar per més del 64% dels vots a favor.

ampliació de la Secció Metges MIr i
Metges Joves
A proposta de la Secció Metges MIR, en
aquesta Assemblea també es van modificar
els Estatuts de la Secció. En concret, es va
aprovar el seu canvi de nom per“Secció Met-
ges MIR i Metges Joves”, amb l’esperit d’allar-
gar la durada de la pertinença a la secció i,
per tant, la participació dels seus membres.

avaluació de la prova pilot de vot
electrònic
Finalment es va tractar la qüestió introduï-
da a petició de Joan Gené i sis compromis-
saris més sobre el resultat de la prova pilot
de vot electrònic aplicat en els comicis col-
legials. Jaume Padrós va explicar que la

Junta de Govern del COMB va aprovar fa
unes setmanes la creació d’una Comissió
tècnica per avaluar l’aplicació i el resultat
de la prova. Aquesta comissió estarà inte-
grada per: Miquel Bruguera, Ramon Pujol,
Jaume Sellarès, Albert Lluch, Raquel Pérez i
Agustí Merino. Igualment, també va anun-
ciar que, per indicació de l’Assessoria Jurí-
dica del COMB, la Junta de Govern no de-
batrà públicament cap assumpte electoral
ni estatutari que tingui relació amb el re-
curs interposat per Joan Gené fins que la
justícia resolgui.

Obert el torn de paraules, diversos com-
promissaris van exposar la seva posició so-
bre els diferents temes tractats en aquesta
Assemblea. “Busquem allò que ens uneix,
que és més que el que ens separa, per fer
propostes en positiu en favor de la profes-
sió i els metges”, va concloure Padrós.

La Junta informa

Membres de la
Comissió de
deontologia
Aquesta Comissió té l’objectiu
d’assessorar la Junta de Govern en
qüestions deontològiques i promoure
accions de prevenció i divulgació en
aquest àmbit. Els quatre anys vinents
estarà composta per:
· Pere N. Barri
· Montserrat Bernabéu
· Josep A. Blanco
· Manuel Borrell
· Lluís Cabré
· José J. Escobar
· Cristina Fortià
· Arkaitz Imaz
· Clara Llubià
· Miquel Macià
· Ferran Masanes
· Josep M. Menchón
· Joan Nardi
· Amat Palou
· Eva Peguero
· Amadeu Pujol
· Natàlia Riera
· Anna Roca
· Eulàlia Ruiz
· Joan Sala
· Antònia Sans
· Joaquim Semillas
· Rosa Servent
· Josep Terés
· Galdina Valls

Membres de la
Comissió d’Hisenda
Aquesta Comissió és l’encarregada
de validar la liquidació del pressupost
col·legial abans de la presentació a
l’Assemblea de Compromissaris per
a la seva ratificació. Els membres
d’aquesta Comissió els propers quatre
anys seran:
· Javier Mareque
· Andrés Martín
· Javier Peligro
· Mireia Serrano
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona
va publicar al web col·legial un
Document de Posició sobre “La sa-
lut de l’esportista i la lluita contra
el dopatge” en el qual es recullen

algunes reflexions i propostes adreçades,
principalment, als professionals de la me-
dicina que tenen cura de la salut dels es-
portistes, i que també pot servir de refe-
rent a la població en general.

L’emissió d’aquest Document de Posició és
conseqüència de la Convenció Interna-
cional contra el Dopatge de la UNESCO
subscrita per l’Estat espanyol que obliga
a garantir l’eficàcia del Codi Mundial An-
tidopatge. El passat mes de juny va propi-
ciar la modificació de la normativa interna
i es va promulgar la Llei Orgànica 3/2013,
de 20 de juny, de protecció de la salut de
l’esportista i lluita contra el dopatge en
l’activitat esportiva, amb la finalitat que
l’esportista competeixi en un entorn lliure
de dopatge.

Al document es fa una reflexió sobre el
dopatge i l’ús de substàncies prohibides
prescrites pels facultatius en el marc d’un
tractament mèdic amb finalitats terapèu-
tiques.

A continuació, reproduïm íntegrament els
posicionaments que el COMB vol posar de
manifest.

la salut de l’esportista
i la lluita contra el dopatge

Document de posició

document
● El metge ha de prioritzar la salut

de la persona atesa per davant de
qualsevol altra conveniència. La
pràctica d’esport pot ser una font de
salut i benestar si és la idònia per a
l’estat de salut de la persona.

● El metge no pot fer ús dels seus
coneixements per obtenir una
millora artificial i fraudulenta del
rendiment físic amb la finalitat
d’adulterar la competició esportiva.

● La pràctica de l’esport de competició
ha de ser compatible amb la
protecció de la salut de l’esportista
i el metge ha d’extremar la cautela
en el compliment de les formalitats
en la constància de les malalties en
els llibres de registre i del règim de
comunicació de les autoritzacions
d’usos terapèutics de substàncies
prohibides.

● El metge que, amb finalitats
terapèutiques, prescrigui
substàncies o tractaments prohibits
ha d’informar l’esportista dels
efectes que el tractament pot tenir
en la pràctica esportiva i en els
controls de dopatge, i ha d’obtenir-
ne el seu consentiment per escrit.

● El metge té el deure d’informar les
autoritats de control del dopatge
de les malalties de l’esportista, dels
tractaments mèdics als quals està
sotmès i l’abast del tractament,
sempre que l’esportista hi consenti
expressament.

● És reprovable la intervenció del
metge en la venda de medicaments
als pacients i més si es tracta de
substàncies prohibides per a la
pràctica esportiva.

● Cal comptar amb la participació
de l’esportista i de la societat en el
manteniment dels valors ètics de
l’esport i esborrar la figura del metge
com a mitjà per aconseguir millores
fraudulentes en el rendiment
esportiu.

● Es considera necessari endegar, en
el si del COMB, un procés de reflexió
amb la participació principal dels
metges de l’esport, de representants
del món de l’esport i de la Comissió
de Deontologia per a la redacció i
publicació d’un Quaderns de la Bona
Praxi sobre el dopatge.

Lluís Til,
president de la Secció Col·legial
de Medicina de l’Esport

Bernat Goula,
advocat de l’Assessoria
Jurídica del COMB

Document:
www.comb.cat

Coordinadors del Document de Posició del
COMB sobre la salut de l’esportista i la lluita
contra el dopatge.
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La qüestió

?Com és i com hauria de ser la participació dels
metges en la gestió de les llistes d’espera?

Jordi Solsona, cap
de Secció de Cirurgia
General de l’Hospital
del Mar

Cal replantejar els
procediments de
garantia, criteris
que no s’han
actualitzat des de
temps immemorials.
Aquesta manca
de posada al dia
genera paradoxes,
com la barreja de
diagnòstics i de
procediments: avui
en dia cal ser més
específic. El sistema
vigent prima
destinar recursos
a complir la
productivitat
pactada amb el
Departament de
Salut, obviant de
vegades patologies
més preferents
i limitants per a
l’objectiu final de la
nostra feina, que és
el benestar del
malalt. S’ha d’escoltar
els professionals
que donen servei i no
deixar les decisions
de procediment en
mans de les unitats
de gestió.

Miquel Giménez,
director d’Àmbit
Quirúrgic del
Consorci Sanitari
de Terrassa

El problema de les
llistes d’espera, que
és l’indicador més
clar de la davallada
en els pressupostos,
s’arregla amb més
gestió clínica, sí,
però també amb
un sistema sanitari
més ben finançat.
La partida de
sanitat pateix
ajustos continus i
difícilment podrem
fer neteja de les
llistes d’espera, i això
cal verbalitzar-ho i
assumir-ho per no
generar conflictes
entre professionals
i pacients. Nosaltres
seguirem treballant,
dia a dia, per
mantenir els criteris
de qualitat al nivell
més alt possible,
però cal no
generar falses
expectatives.

Benito J. Fontecha,
cap del Servei de
Geriatria de l’Hospital
General de l’Hospitalet
i de l’Hospital de Sant
Joan Despí

A algú se li acut
qui pot gestionar
millor la demanda
en un negoci que no
sigui aquell que pot
aportar més valor a
la seva essència? Una
cosa és planificar la
demanda en base
poblacional i un altre
prioritzar els casos i
establir els criteris
per fer-ho. Només
des del coneixement
i des de l’expertesa
de la professió
podem optimitzar
els recursos i, per
tant, hauríem
d’entendre-ho com
una part cabdal
de la nostra tasca
professional. Un
altre tema és com
establim mecanismes
innovadors
d’atenció, com les
consultes virtuals,
però això també
ha d’anar lligat a
l’expertesa dels
professionals.

Xavier Corbella,
cap del Servei de
Medicina Interna
de l’Hospital
Universitari de
Bellvitge

El paper dels metges
assistencials en
la gestió de les
llistes d’espera del
sistema sanitari
públic hauria de
ser, essencialment,
el de participar en
la seva priorització
segons l’impacte
en la qualitat de
vida, el risc de
l’espera, el temps
màxim d’espera i
el cost-efectivitat
de la intervenció,
i seguint els
criteris que mostri
l’evidència científica,
l’opinió dels
experts i el consens
de les societats
científiques.

Sònia Miravet,
metgessa de
família de l’ABS
Martorell

Les llistes d’espera
per a una prova
diagnòstica
o tractament
ambulatori són
molt importants
i no es poden
menystenir. Els
professionals hem
d’exigir un paper
més actiu i cabdal
en la gestió de
les llistes d’espera
(diagnòstiques
i quirúrgiques)
perquè s’adeqüin
a les necessitats
socials i clíniques
dels nostres
pacients. El nostre
paper és essencial
en el coneixement
i l’acompanyament
del dia a dia del
pacient i hauria
de ser-ho a l’hora
d’establir els criteris
de priorització per
a una assistència
correcta en temps
adequat.

Bárbara Fernández,
directora de l’EAP
Vinyets de Sant Boi
de Llobregat

Les llistes d’espera
sonen com un
problema dels
gestors i no tant de
les decisions que els
metges prenem a la
consulta. No obstant
això, gestionar la
demanda de
manera proactiva
redueix les
esperes i les visites
innecessàries. Una
major coordinació
entre els diferents
proveïdors
assistencials, aplicar
criteris clínics basats
en l’evidència
i les últimes
recomanacions de
grups de treball
experts serien
altres mesures que
ajudarien. També
cal assegurar
un compromís
assistencial
d’exclusivitat dels
metges amb el
sistema sanitari
públic per al màxim
rendiment dels
recursos disponibles.



Gestió clínica:
el paper de lideratge
de la direcció
mèdica
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S
’ha parlat i s’ha escrit tant sobre
gestió clínica que s’ha convertit en
una idea abstracta, però respon a
un concepte ben senzill: es tracta
d’una sistemàtica per a la presa de

decisions que, en la seva dinàmica, incorpo-
ra els criteris clínics i assistencials de manera
ordinària. És a dir, que no es decideix seguint
únicament criteris econòmics o organitza-
tius, sinó que es considera que, per prendre
les millors decisions, cal tenir en compte el
criteri dels professionals.

Per establir una dinàmica de gestió clínica cal
tenir clares unes premisses, identificar l’objec-
tiu que es persegueix i respectar uns factors
clau.

Premisses
1.- Els recursos disponibles són finits.
L’aparició de noves tècniques ha propiciat una
millora dels resultats en salut, però ha com-
portat un augment exponencial de la despesa
sanitària. En aquest context, cal introduir el cri-
teri de sostenibilitat en la presa de decisions.

2.- Els recursos que gestionem són majori-
tàriament públics.
Aquesta circumstància comporta una doble
responsabilitat: no sols hem d’assegurar-nos
que els gestionem de manera adequada, sinó
que hem de poder explicar als contribuents
quines han estat les despeses i els resultats
obtinguts.

3.- Els resultats s’han de mesurar de mane-
ra global en la població.
No hem de caure en el parany de mirar única-
ment els resultats individuals d’equips o ins-
titucions. Cal que els equips obtinguin bons
resultats en termes qualitatius, però el real-

ment important és que millori la salut de la
ciutadania.

Objectiu
L’objectiu que cal perseguir és que totes les
nostres decisions aportin valor al pacient,
que ha de ser el centre de la nostra atenció.
Cal donar resposta a les seves preguntes i
necessitats de manera encertada, en el mí-
nim de temps possible i a un cost adequat. Si
no es dóna algun d’aquests factors, no hem
assolit l’objectiu que ens proposem.

Factors clau
1.- Proximitat
Cal mantenir una relació propera entre els
professionals assistencials i els gestors. És fo-
namental assegurar la màxima accessibilitat
als equips per donar una resposta ràpida.

2.- Confiança
Cal fomentar la visió d’equip i de resultats
compartits. Hi ha una forta relació d’interde-
pendència entre tots els professionals, i els
gestors no estan al marge d’aquesta lògica.

3.- Transparència
L’equip ha de saber quins són els resultats
obtinguts. Cal disposar de quadres de co-
mandament que recullin dades d’activitat,
dades de complexitat, dades qualitatives i
informació de la despesa.

Tema de debat

Miquel Pons Serra,
director mèdic de l’Hospital

Sant Joan de Déu

4.- Regularitat
Cal que la informació arribi a l’equip de ma-
nera regular, sense errades, en un format
que sigui entenedor per a tothom.

5.- Responsabilitat
Cal fomentar l’anàlisi dels resultats obtin-
guts i la presa de decisions en relació amb
aquests. Cada any s’han de fixar els objec-
tius a assolir i prendre mesures correctores
quan es detecten desviacions.

així doncs, quin és el paper de les direc-
cions mèdiques en la gestió clínica?
Assegurar que tothom té clares les premis-
ses i l’objectiu que es persegueix, harmonit-
zar els objectius dels diferents equips per
assolir els globals de l’organització i del ter-
ritori i garantir que els factors clau es donen
a l’organització de manera normalitzada.

I, si se’n té l’oportunitat, cal visitar algun
pacient. Els equips no han de veure la di-
recció mèdica com una estructura única-
ment gestora, allunyada de la realitat de
l’assistència. És bo per a l’organització i
per al pacient que la distància entre l’àm-
bit de la gestió i l’àmbit assistencial sigui
com més petita millor. Així doncs, cal que
els professionals coneguin les bases de la
gestió i cal que la direcció conegui la reali-
tat del dia a dia.
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Elena O’Callaghan Castellà,
metgessa especialista en
l’Aparell Digestiu de
l’Hospital General
de Catalunya- idcsalud

F
ent una anàlisi global del que per
a mi implica el paper de la direcció
mèdica en qualsevol institució mè-
dica, hi trobo dos punts que consi-
dero rellevants:

recurs principal
En qualsevol ens mèdic hi ha dos móns que
es necessiten i que sovint són antagònics:
la praxi mèdica i la gerència econòmica. El
director mèdic ha de ser, per aquests dos
móns, el recurs principal per entendre l’altre.

Per una banda, la direcció mèdica ha de
ser capaç de fer entendre de forma clara i
didàctica els objectius principals de la ge-
rència i actuar sempre de forma coherent
amb aquests principis en la seva interacció
amb els metges.

Per altra banda, és imprescindible que el
director tingui un profund coneixement

de la realitat dels metges del seu centre
(facultatius immersos en el malalt i la seva
malaltia).

Encara que no hi ha cap veritat absoluta,
és fàcil pensar que el director mèdic que
segueix en un mínim contacte amb els pa-
cients tindrà un coneixement més proper
d’aquesta realitat que el qui mai no hi ha
estat o fa molt temps que no hi està.

líder d’un equip
Dins de qualsevol grup de treball sempre
és necessari que hi hagi un líder que agluti-
ni i cohesioni l’equip. El director mèdic, per
la seva funció, és la figura més adequada
per a aquesta finalitat.

Cada col·lectiu laboral necessita una ti-
pologia diferent de líder. En el cas d’un
col·lectiu d’alta qualificació professional
i formació científica com el mèdic, sol ser

“Cada col·lectiu laboral
necessita una tipologia
diferent de líder, i el mèdic
sol ser molt escrupolós”

molt escrupolós amb els líders que està
disposat a reconèixer.

La formació acadèmica, la praxi mèdica i
els coneixements gerencials que agluti-
na un bon director mèdic són elements
imprescindibles perquè els metges d’un
hospital puguem reconèixer en aquesta
persona el nostre líder. Aquí cal sumar-hi
les habilitats interpersonals i l’empatia que
requereix qualsevol líder d’un equip.

En un món tan complex, multiespecialista
i tan condicionat a les variables econòmi-
ques com el que estem vivint, tenir una
persona que aglutini tots aquests coneixe-
ments en benefici de l’equip és un luxe per
a qualsevol hospital.

Volem saber la teva opinió sobre aquest tema. Escriu un comentari al blog del Col·legi.

Què en penses tu?

debat.comb.cat
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darreres voluntats
a urgències
La pacient, de 84 anys, havia arribat a Urgèn-
cies de matinada, derivada desde la seva resi-
dència geriàtrica. Presentava un xoc d’origen
probablement cardiogènic en el context d’una
patologia cardíaca ja molt avançada, descom-
pensada per una infecció respiratòria. Des de
feia uns dies havia deixat de menjar. Les pos-
sibilitats de recuperar-se eren mínimes, per no
dir nul·les.

Davant situacions com aquesta, que sovint
es presenten a Urgències, un moment delicat
és el de donar la informació a la família. Es trac-
ta de pacients i familiars que no coneixem i
amb qui només fa unes hores que hem comen-
çat la relació. Hem de tractar quelcom impor-
tant i transcendental com és la mort, la mort
d’un ésser estimat. Si, com en el nostre cas, es
tracta d’un pacient gran i amb una malaltia
greu ja coneguda, el fet de donar la informació
pronòstica potser no impacta tant i confirma el
que ja s’esperaven. Si es tracta d’una persona
jove, el cas és més complicat i hem de posar
més paciència i delicadesa en el moment de
parlar d’aquests temes amb els familiars.

En qualsevol de les situacions, a més d’in-
formar del pronòstic, hem de preguntar si el
pacient havia deixat algun Document de Vo-
luntats Anticipades (DVA), on, a més d’expres-
sar els seus desitjos sobre l’agressivitat tera-
pèutica que volia en situacions de malaltia
molt greu, també hi pot haver demandes de
tipus espiritual (model de DVA del Comitè de
Bioètica de Catalunya). Tenint en compte que
aquest tipus de document encara no és fre-
qüent, la família sol ser la coneixedora d’aques-
tes darreres voluntats, que el pacient podia
haver comunicat en algun moment de manera
explícita o implícita. Per aquesta raó, és impor-
tant plantejar aquests temes en el moment de
donar la informació sobre el pronòstic. En
aquest sentit, no podem oblidar incloure, en-
tre les nostres preguntes, si d’acord amb les
seves creences religioses, el/la pacient hauria
desitjat rebre assistència espiritual (d’un minis-
tre de la seva religió), per atendre-les.

A més de complir amb les nostres
obligacions com a metges, el fet de seguir
aquestes darreres voluntats farà més fàcil
superar el dol als familiars del difunt i deixarà
un record, a la llarga, fins i tot dolç i positiu del
moment.

Adalbert Marqués,
Metges Cristians de Catalunya

els pediatres consideren que internet
crea dubtes a les famílies
Els pediatres espanyols reconeixen que la
majoria de pares i mares dels seus pacients
fan cerques a internet abans o després de
la consulta. I no es mostren gaire partidaris
del sistema: segons diuen majoritàriament,
genera més dubtes que després es
traslladen a la consulta. I, a més a més, el
85 % considera que el que esbrinen per
internet no millora la relació pediatre-
pacient.

És una de les conclusions a les quals
arriba un ampli estudi que va presentar
ahir la fundació Galatea, del Col·legi de
Metges de Barcelona. [...]

La Vanguardia,
10 d’abril de 2014

el 21 % dels pediatres espanyols
aprecia que la seva situació laboral és
“insegura”
El 21 % dels pediatres espanyols
considera que la seva situació laboral
és “insegura”, i tot i que la majoria del
col·lectiu té contractes de treball fixos
o són estatutaris, gairebé un de cada
quatre té contractes temporals o interins,
una situació de precarietat laboral que
afecta més les dones i els professionals
joves.

Es tracta d’una de les dades que han
estat extretes d’un estudi elaborat per la
Fundació Galatea. [...]

Europa Press,
9 d’abril de 2014

la pobresa infantil es cola en el dia a
dia dels pediatres
Els professionals constaten l’estrès amb
què viuen les famílies i alerten del risc que
suposa per a la salut mental de nens i adults.
Reclamen més capacitat de decisió en
l’assistència per pal·liar l’impacte de la crisi.

[...] Segons un estudi sobre salut
i condicions de treball dels pediatres
de l’Estat espanyol, presentat fa uns
dies al Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB), el 60 % d’aquests professionals
consideren que la greu situació econòmica
que pateixen molts dels seus pacients,
sumada a les retallades que s’han aplicat
als serveis sanitaris i a l’empitjorament de
les condicions laborals dels metges està
alterant, i molt, la seva pràctica diària. [...]

El Punt Avui,
4 de maig de 2014

Pediatria, l’especialitat amb més
feminització
Pediatria és, en comparació amb la
resta d’especialitats assistencials, la
més feminitzada (el 59 per cent dels
professionals són dones), un factor
que, amb la mitjana d’edat (47,9 anys
en dones, 54,8 en homes), determina
en bona part la salut, estils de vida i
condicions de treball del col·lectiu a
Espanya, segons es desprèn d’un estudi
elaborat per la Fundació Galatea amb
el suport de Laboratoris Ordesa, que la
Fundació Organización Médica Colegial
(OMC) difondrà a Espanya. [...]

Diario Médico,
10 d’abril de 2014

Metges de Barcelona dediquen el 2014
al pediatre Simeó Selga i ubach
El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)
celebra el centenari del naixement del
doctor Simeó Selga i Ubach, al qual
dediquen l’any 2014 per ser un “pediatre
de referència durant molts anys de la
Catalunya Central i activista cultural”,
informa avui el COMB. [...]

Efe,
5 de maig de 2014
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BAGES
XII acte acadèmic al Monestir
de Montserrat
L’Arxiu Històric de les Ciències de la
Salut (AHCS) “Simeó Selga i Ubach”,
amb el suport de la Junta Comarcal
del Bages, van celebrar el XII Acte
acadèmic al Monestir de Montserrat.

L’acte va ser presidit per Josep
M. Soler i Canals, abat de Montserrat;
Jaume Padrós, president del COMB;
Lluís Guerrero, president de l’AHCS,
i Pere Bonet, president de la Junta
Comarcal del Bages. En aquesta
edició, el conferenciant d’honor fou
l’historiador Albert Garcia Espuche,
que va parlar sobre “Una societat
assetjada. Barcelona 1713-1714”.

Els 150 assistents van poder assistir
també al concert de música barroca
a càrrec del conjunt Amàntia que van
oferir peces dels segles xvıı i 

Volem recordar que tots els metges que
es dediquin o els interessi la patologia
mamària i vulguin tenir informació de les
diferents sessions que realitzem al Col-
legi, poden inscriure’s a la Secció de Sino-
logia i Patologia Mamària del COMB, tru-
cant al 934 188 888 o al 935 678 888 i

Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Cursos i participació a la Secció
Joan Janer,
president de la Secció de
Sinologia i Patologia Mamària

demanant per les seccions, en aquest cas
la de sinologia.

Durant aquest curs hem fet una sessió
al novembre del 2013: “Cirurgia axil·lar en
càncer de mama: avenços i controvèrsies.
Projecte del gangli sentinella secundari” i
al març del 2014: “Actualització de la radio-

Metges acupuntors

Congrés Mèdic Internacional d’acupuntura

Albert Garcia i Janeras,
president de la Secció
de Metges Acupuntors

Metges Homeòpates

25 anys de la Secció
Guillem González López,
president de la Secció
de Metges Homeòpates

La Secció ha organitzat dos actes a la seu
del COMB per a la celebració del Dia Inter-
nacional de l’Homeopatia.

El dia 8 d’abril, conjuntament amb l’AMHB
i la seva presidenta Maite Bravo i amb la Liga
Médico Homeopática Internacional i l’assis-
tència del seu president, Renzo Galassi, es va
organitzar un acte per lliurar als homeòpates
mes destacats uns diplomes acreditatius per
la seva antiguitat i dedicació. També conjun-
tament, aquest mateix dia vàrem fer una
ofrena floral al monument al doctor Samuel
Hahnemann de la nostra ciutat.

El dia 10 d’abril, vàrem organitzar la
presentació del Libro Blanco de la Homeo-

La Secció de Metges Acupuntors estem molt
actius. Hem anat al XVI Congrés Mundial de
Metges Acupuntors a Istanbul de l’ICMART
on, a més, hem participat en les votacions
per escollir la nova junta, i on la nostra Sec-
ció segueix tenint un paper important.

Ja sabreu que cada dos anys fem un
Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura
de Barcelona. Aquest 2014, els dies 8 i 9 de
novembre en farem la 6a edició amb el títol

d’Acupuntura i Trastorns Psicosomàtics. Es-
tem molt animats pels ponents que hem
pogut reunir i creiem que tindrà tant interès
i èxit científic com les cinc edicions prèvies,
on col·legues d’arreu varen felicitar-nos per
la seva qualitat. Podeu trobar informació a
l’anunci d’aquesta revista i a www.acupun-
turabarcelona2014.com.

També estem preparant per al 27 de
setembre un nou curs de formació mèdica
continuada sobre “Fertilitat i Acupuntura”,
amb la col·laboració de professionals de
la Clínica Dexeus, del qual ja rebreu infor-
mació.

teràpia en el càncer de mama”. Al juny:
“Restitució del volum mamari després de
la cirurgia conservadora.”

Per a la propera, a la tardor, us recoma-
nem que us apunteu a la Secció per rebre
informació.

patía, realitzat per la càtedra Boiron de Ho-
meopatía de la Universidad de Zaragoza.
Aquest llibre ofereix una àmplia informa-
ció de l’estat actual de l’homeopatia al
nostre país en relació amb els percentat-
ges de metges que la fan servir, nombre de
pacients que en fan ús, estudis científics
de què es disposa, etc. Aquest acte va ser
inaugurat per Jaume Padrós, al qual agra-
ïm la seva presència a l’acte inaugural.

Enguany fa 25 anys de la creació de la
nostra secció i, per tal de celebrar-ho, es-
tem elaborant un seguit de conferències
que pensem que poden ser d’interès.
N’anirem informant puntualment.
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Dins el marc de la proposta d’ampliar la
nostra Secció, es va celebrar el dia 13 de
maig una assemblea extraordinària per re-
passar els nous estatuts ja aprovats prèvia-
ment i, seguidament, es van dur a terme
aquell mateix dia les eleccions per a la re-
novació dels càrrecs de la junta directiva.

Amb l’expresidenta, Adriana Bataller,
presidint la reunió es van aprovar els nous
estatuts que, a grans trets i com a distintiu,

El dia 15 d’octubre de 2014 es celebrarà a la
sala d’actes del COMB la Tercera Jornada de
la Secció Col·legial de Metges Sociosanitaris.
El tema a tractar serà: “El model d’atenció a la
cronicitat avançada (MACA) en els diferents
àmbits assistencials.” Comptarem amb la
presència de Carles Blai (PPAC), Mireia Puig
(HSCSP), Rosa Monteserin (Atenció Primària),
Benito Fontecha (Sociosanitari), Xavier Bus-
quets (PADES) i Marta Chandre (EAR).

Creiem que, en l’actual situació en què
la sanitat es veu sovint qüestionada,
cal mantenir un nivell d’atenció òptim. Vol-
dríem donar les eines per realitzar una pre-
sa de decisions, al més encertada possible,
en l’atenció a pacients en situacions avan-
çades i complexes.

Esperem que, com en anteriors edicions,
aquesta taula sigui del vostre interès i tingui
el vostre suport.

Metges MIr i Metges Joves

eleccions de renovació
de la junta i aprovació
de nous estatuts

Metges Sociosanitaris

el model d’atenció
a la cronicitat avançada

Anna Boada,
presidenta de la Secció de
Metges MIR i Metges Joves

Dolors Quera,
presidenta de la Secció de
Metges Sociosanitaris

Metges Jubilats

assemblea General

En aquest segon trimestre 2014, a
més a més dels molts i habituals actes
socioculturals ja publicitats a l’Agenda
del COMB, ens hem centrat principal-
ment en l’organització de dos actes
cabdals per a nosaltres: la Jornada Cul-
tural i l’Assemblea General de la Secció.
Respecte al primer –en què participem
amb el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya–, resulta que enguany
se celebra aquí, a Barcelona, i es on es
resolen –amb lliurament dels  premis–
els concursos artístics per a metges i
familiars, de cinema, fotografia, narrati-
va, pintura i poesia. La Jornada es com-
plementa amb uns interessants tallers,
un dinar conjunt i una visita guiada a
l’interior de la Sagrada Família, per a
tots els assistents i guanyadors.

A l’Assemblea General Anual de la
Secció, a més a més de la presentació

Joaquim Riera,
president de la Secció
de Metges Jubilats

permeten que s’afiliïn a la Secció aquells
metges especialistes que faci menys de
deu anys que hagin finalitzat la seva for-
mació via MIR, a més dels que estiguin
duent a terme aquest període formatiu.

Els objectius i la raó de ser de la Sec-
ció segueixen mantenint els mateixos pi-
lars centrats en el debat, les propostes i
la defensa d’aspectes específics de la
problemàtica professional del col·lectiu,
sempre en el marc de la normativa pro-
fessional. Alhora, però, incorpora la parti-
cipació d’aquells professionals ja especia-
listes amb l’objectiu de crear sinèrgies
entre ambdós grups de col·legiats, que,
ara, en el context socioeconòmic en què
estem immersos, es fan encara més
necessàries.

El resultat de les eleccions va donar pas
a la nova junta directiva, amb Anna Boada

de la memòria d’activitats, el president
del COMB i de la Secció fan la recepció i
donen la benvinguda –amb pin i diplo-
ma– a tots els companys que, en complir
els setanta anys, passen a la categoria de
col·legiats honorífics i estan exempts de
pagar la quota col·legial. L’acte també va
complementat amb un dinar de germa-
nor on també poden assistir els acompa-
nyants.

En un altre ordre de coses, pel que fa al
Consell General de l’OMC, ens congratu-
lem amb el doctor Manuel Sans –que n’és
el nostre representant– que ha sortit elegit
com a membre rellevant i promotor de la
candidatura guanyadora. Estem segurs de
l’èxit que assolirà en la seva tasca en bene-
fici de tots nosaltres i la resta de companys
de l’Estat.

al capdavant de l’única candidatura que es
presentava, i es va procedir al nomena-
ment del seus membres, que es poden
consultar al web del COMB.

Davant del repte que suposa
representar la població col·legial integrant
de la Secció de Metges MIR i Metges Joves
dins el COMB, la nova junta directiva
emprèn aquest projecte amb il·lusió i
motivació per seguir atenent les peticions
i defensant els interessos de tots els qui en
formem part. Esperant que puguem
continuar el llegat tan esplèndid i ambiciós
que ens han deixat les nostres prede-
cessores, a qui agraïm profundament la
feina feta fins ara, ens posem a la disposició
de tots aquells qui ho necessitin, alhora
que animem a participar activament amb
nosaltres a tots aquells altres que hi tinguin
interès.



El 4 de juny va tenir lloc la III Jornada
#Salut20COMB; una iniciativa del Col·legi
de Metges de Barcelona i la Secció de Met-
ges e-Salut del COMB que té com a objec-
tiu la formació i el debat entorn a l’ús
de noves tecnologies aplicades al sector
sanitari, amb especial atenció als profes-
sionals mèdics i als pacients de la província
de Barcelona.

La III Jornada va tractar el tema de la
identitat digital. La nostra activitat i la ma-
nera com interactuem amb d’altres i amb
l’entorn ajuden a crear la nostra identitat,
que fa el salt a la xarxa i hem de ser-ne
conscients.

Els blogs (personals, professionals o
corporatius) són una de les eines que més
influeixen a l’hora de construir una identi-
tat digital i de crear una reputació, tant a la
xarxa com a fora. Per això, la III Jornada de
#Salut20COMB va donar a conèixer les ex-
periències de professionals de la salut au-
tors de blogs i reflexionar sobre com es
construeix aquesta identitat, com cui-
dar-la, protegir-la i fer-la créixer. Podeu
consultar el contingut de la Jornada a:
http://www.comb.cat/cat/altres/salut-
20comb/3/home.asp

Aquestes jornades es realitzen periòdi-
cament i cada una ha versat sobre una te-
màtica determinada. #Salut20COMB és un
lloc de trobada per conèixer iniciatives en
el camp de la salut 2.0.

També volem esmentar un article que
hem escrit i que creiem que pot ser del
vostre interès: Organizaciones sanitarias y
redes sociales, http://www.bigs.es/organi-
zaciones-sanitarias-y-redes-sociales/

Metges e-Salut

III Jornada de
#Salut20COMB

Mireia Sans,
presidenta de la Secció
de Metges e-Salut

Obituaris

Francesc Xavier
Solé-Balcells
 (1924-2014)

Va començar en la Urologia
com a resident del professor
Antoni Puigvert i
ràpidament va destacar pel
seu rigor científic, el seu
compromís clínic i sobretot
quirúrgic; tot això li va
permetre guanyar-se el
respecte de la comunitat
urològica internacional des
de molt jove.
El doctor Solé-Balcells va ser
un referent en la cirurgia
urològica. Podem destacar
les seves aportacions, com
així ho testifiquen els seus
nombrosos premis en
cirurgia urològica a nivell
internacional.
En els últims anys, va
desenvolupar una intensa
activitat periodística i
humanística.
Els seus pacients l’estimaven
i admiraven pel seu tracte
impecable i escalfor
humana i sobretot pels seus
resultats.

Humberto Villavicencio,
director del Servei d’Urologia.
Fundació Puigvert

Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat

revista del 31

Daniel Llorens i Morera
(1958-2014)

Te’n vas anar deixant un
immens buit …
Bon metge: vas tractar
quirúrgicament l’alopècia
amb perfecció extrema,
curosa i delicada. Bon
espòs: compartint passió i
professió amb la Montse,
companya de vida. Bona
persona: Català. Culer.
Melòman. Amant del
motociclisme. Incansable
viatger. Bon fill, bon germà,
bon gendre, bon cunyat,
bon tiet, bon amic...
Ajudant en tot moment i
compartint estones
divertides amb el teu
tarannà humil i intel·ligent.
Dani, per molts un segon
pare per com has estimat
els teus nebots i els fills
dels teus amics.
Bon pacient: vas acceptar
la malaltia agafant-te fort
al timó i fent front al
temporal. Una lliçó de vida
i d’amor és el que ens has
deixat per sempre.

David Castellano Arteaga
Montse Pellicer Gusó
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Cultura i societat

InfoCultura
>>>
El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
(MHMC) renova el seu web. Exposa el seu fons
d’una manera més visual i permet una visita
virtual per la col·lecció permanent del museu.
Així mateix, s’informa de totes les activitats,
exposicions temporals i projectes en què
col·labora.

>>>
Conferències i taules rodones, l’Àrea
Sociocultural del COMB ha organitzat aquest
darrer trimestre un seguit de conferències
entre les quals cal destacar: De les iguales a les
cartilles: testimoni de la pràctica mèdica anterior
a la Seguretat Social; Carrasco i Formiguera i
l’autodeterminació de Catalunya; i Investigació
mèdica: llums, ombres i vivències.

>>>
Manel Esteller presenta al COMB Aposta
per la salut!, llibre en què defensa la
necessitat d’una aposta per l’educació,
la recerca i la salut.

Concert solidari de la
Coral del COMB
La Coral del COMB va celebrar la Diada de
Sant Jordi a la seu col·legial amb un
concert solidari per col·laborar amb el
projecte de Ciutat Meridiana promogut
per Vita Mundi, ONG que amb la seva
acció vol donar resposta a la pobresa en el
entorn més proper.

Aquest projecte s’ha posat en marxa
gràcies a la col·laboració d’un grup de
professionals de la salut, entre ells la Coral
del Col·legi de Metges i l’Hospital de Sant
Pau. L’objectiu és el de contribuir a millorar
la malnutrició que estan patint nadons o
infants d’aquesta àrea de la ciutat de
Barcelona.

Així mateix, el passat 19 de juny, les
corals dels Col·legis de Metges, Advocats,
Enginyers, Farmacèutics, Economistes,
Procuradors dels Tribunals i Periodistes,
van celebrar un Concert Coral
Intercol·legial a la Sala Oriol Martorell de
l’Auditori de Barcelona.

dr. Simeó Selga i ubach,
el pediatre manresà
El COMB commemora el centenari del
naixement del doctor Simeó Selga i Ubach
(1914-2010) en un acte institucional on es
va glossar la seva figura de pediatre de
referència de la Catalunya Central i
d’activista cultural.

En la sessió presentada per Miquel
Bruguera, director de la Unitat d’Estudis
Acadèmics del COMB, Valentí Junyent,
alcalde de Manresa; Joaquim Ramis,
expresident de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears; Jacint
Corbella, expresident de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, i Lluís Guerrero,
comissionat de l’“Any Dr. Simeó Selga i
Ubach”, van ressaltar les diverses activitats
de Simeó Selga com a pediatre, ciutadà i
historiador.

el nostre dia
del llibre
La diada del llibre col·legial, organitzada
per l’Àrea Sociocultural del COMB i la Secció
Col·legial de Metges Jubilats, es va celebrar
el passat abril i es van presentar els llibres
no mèdics escrits per metges o els seus
familiars publicats recentment.

Els autors i l’obra presentada van ser els
següents: Sílvia Alemany, De les iguales a la
cartilla; Mireia Farriol, Adagio, allegro ma non
troppo, lento; Alfons Fernández Sabaté,
Nuestros fundadores i maestros. SECOT y los
maestros europeos de la cirugía ortopédica y
traumatología; M. Teresa Huguet, Nens i
paraules; Alejandro Palés Argullós, El fiel de la
balanza; Juan Ródenas, En Tierra de Pan y de
Campos. Un viaje por Castilla, entre Zamora y
Palencia; Josep Piqueras Carrasco, El robo que
cambió el mundo; Juan Carlos Trallero, El oscuro
camino hacia la luz.

La diada es va cloure amb la conferència de
Josep Antoni Pujante, neurocirurgià, alpinista i
escriptor, sobre metges, literatura i cultures.

Més informació:
cultura.comb.cat
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Jornada cultural
col·legial
Un any més es van lliurar el premis dels
Concursos Artístics per a Metges que
organitza el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya. En l’edició d’enguany, que s’ha
celebrat a Barcelona, els guanyadors van ser
els següents: poesia guanyadora: Si yo
pudiera… de Juan Maria Izaga Espinosa;
accèssit de narrativa breu: El meu racó favorit
de Ramon González Reverter; narració
guanyadora: Dime que fue un sueño de
Carme Piñol i Villena; menció especial de
fotografia digital: Mirant més enllà d’Antonio
Villalonga Miralles; fotografia guanyadora:
El camí és infinit (1) d’Anna Llens Pagès; obra
guanyadora de dibuix i pintura: Sils (2) de
Jordi Altimiras Clavero.

Cultura i societat

Els Jocs Col·legials Esportius compleixen els
deu anys d’activitat, amb la qual el
col·lectiu mèdic practica amb l’exemple per
transmetre a la societat que els hàbits
esportius estan relacionats directament
amb una millor salut.

En la desena edició dels Medijocs es
van recuperar els torneigs de tenis i pàdel, i
es van continuar promocionant la natació,
el muntanyisme i el golf. Així mateix, es va
commemorar la celebració de la desena
cursa atlètica amb la confecció d’una
samarreta que es va lliurar a tots els
participants.

Cursa atlètica: el guanyador amb el millor
temps va ser Marcos Fernández Saiz. Per
categories, la classificació de metges i metgesses
va ser la següent: Sènior masculí: 1r José Luis
Cabrera Muñoz, 2n Daniel Pañart Sánchez, 3r
Alejandro Casquero Cossio. Sènior femení: 1a
Elena Prada Queipo, 2a Maria del Mar Carrizosa
Bach, 3a Adriana Bataller i Bassols. veterà
masculí: 1r Salvador Dordas, 2n Julio José Navaz
Tejero, 3r Carlos Garcia Marqueta. veterà
femení: 1a M. Carme Auñon Sanz, 2a Pilar
Iribarren Costa, 3a Cristina Ros Espin.
Superveterà masculí: 1r Juan Ramón Díaz Copa,

Medijocs celebra els deu anys
d’activitat esportiva

2n Joan Carles Caballero Doménech, 3r Alfonso
Girona Amores. Superveterà femení: 1a yolanda
Puentes Zamora, 2a Montserrat Clavero Sánchez

natació: 1r masculí Xavier Bial Vellve.
1r femení M. Dolors Ruiz Morilla.

Padel: Guanyador equip Nigiris.
tennis: Guanyadora femení Anna Boada

Pladellorens. Guanyador masculí Jordi Tomás
Hernandez.

9è Simposi sobre Salut, Medicina i esport
La sessió acadèmica dels Medijocs d’aquest
any s’ha dedicat al Dopatge vs ajuts
ergogènics en les curses de mitja-llarga
distància, que es va celebrar a mitjan juny, en
la qual metges de l’esport, esportistes i
professionals del món de l’esport van
debatre sobre la situació actual dels ajuts
ergogènics en les curses de llarga distància,
com optimitzar la nutrició i els ajuts
ergofènics, els límits d’aquests ajuts versus el
dopatge i com es preparen els esportistes
des de la perspectiva de la nutrició.

En finalitzar el simposi, Adriana Bataller,
membre de la Junta del COMB, va fer el
lliurament de premis als metges vencedors
dels Medijocs 2014.

1

2
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Consultes
mèdiques
Rbla. de Catalunya-
mallorca.
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
Gràcia-Diagonal. Amb

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.

629 724 271

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.

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

Centre de negocis
AGendA
Centre al costat Hospital
Clínic.
Lloguer de despatxos per
passar consulta. Tarifa:
hores-dia-mes. Centre
reformat amb àmplia sala
d’espera. Atenció
personalitzada amb
recepcionista. Es porta
agenda del metge, ben
comunicat carrer
Muntaner, 121, 1r 1a.
08036.

www.centrodenego-
ciosagenda.com
934 880 606
ofibarna@arrakis.es

Centre mèdic en
funcionament lloga
despatxos
Matins i tardes tots els
serveis de dilluns a
divendres. Situació
Balmes-Plaça Molina.

616 491 010

lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30-Diagonal-

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 metges.
Matins i tardes.
Totalment equipats, amb
recepció telèfon, fax,
calefacció, aire
condicionat, servei
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

Atenció 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 Mèdica
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

Consulta pediàtrica
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).

Francesc Macià.
Barcelona. 320 m2

d’instal·lacions.
Decoració alt standing,
completament
equipats, a punt per
treballar, amb tots els
serveis, recepció
trucades, agenda
telefònica A/C, ADSL
per cable, etc. Últims
mòduls matí o tarda.
Bones condicions
econòmiques i facilitats.

Dr. Soler
606 376 797

Compro o llogo
clínica dental en
funcionament
Compro o pago lloguer
de clínica dental en
procés de jubilació, amb
clientela inclosa.

626 203 413

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,
Wifi, calefacció, aire
condicionat, servei de
neteja, instal·lacions de
disseny i confortables.
Gran qualitat i preu
competitiu.
Fotos i més informació a
www.despachosmedi-
cosbcn.com

Marisa
935 500 106
686 413 105

Balmes 200 -
travessera de Gràcia
Despatxos per mòduls
amb tots els serveis des
de 200 € al mes.

Jesús
636 775 271
jrodrimore@gmail.
com

Consultori a sabadell
Es lloga consultori, ja
en funcionament a la
Rambla de Sabadell,

>>>

Més informació:
petitsanuncis.comb.cat



Petits anuncis

revista del 35

Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

molt cèntric, amb
despatx propi i totes les
despeses compreses
dins del preu de
lloguer.

Dr. Josep Lluís
Navarro Yoris
687 757 102

Consulta en lloguer
a Via Augusta -
muntaner
Amb gran despatx i sala
d’espera. Consta de
recepció i hi ha la
possibilitat de fer
reformes a la sala
d’espera per fer un altre
despatx. Completament
moblat i a punt per
entrar. Llum, calefacció i
neteja a càrrec del
propietari.

932 008 690
650 371 686

lloguer de despatx
a consultori mèdic
Zona Bonanova. Ampli
ventall d’horaris.

Dra. Maria Teresa
Noguer
645 303 799
932 805 051

despatx de consulta
disponible
Centre Mèdic La Salut 78
(antiga Clínica Quirón).
En consulta de medicina
biològica completament
equipada, amb servei de
recepció, calefacció, aire
condicionat, telèfon i
internet.

619 565 322
629 846 633

Comparteixo despatx
mèdic de 150 m2

Balmes, 200, 4t 6a (zona
Trav. de Gràcia). Per
compartir amb altres
companys. Disposa d’aire
condicionat centralitzat.
Consergeria de 8 a 22 h.
5 ascensors. Telèfon i
internet. Pàrquing al
mateix edifici. Preu a
convenir.

Rubén
932 374 124
666 674 121

despatx a Passeig
de Gràcia
Lloguer de despatx
totalment equipat (aire
condicionat, parquet,
servei de recepció i
neteja, sala d’espera) i
decorat. Apte per a
diverses especialitats i
possibilitat de lloguer
per mòduls.

Susanna
610 248 799

Centre de salut
de manresa
En ple funcionament
necessita un metge
pediatre i un metge
homeòpata per ampliar
l’oferta de serveis.
Preferiblement amb
cartera de clients pròpia.

669 881 818

Venda consultori
dermatologia
Al centre de Manresa.
Per propera jubilació es
ven consulta en ple
funcionament. Àmplia
cartera pacients privats i
mútues àmbit territorial
de la Catalunya central,
Cerdanya i Baix
Llobregat Nord. Facilitat
d’aparcament.
Completament
equipada, 2 sales
d’espera, recepció, aire
condicionat, calefacció.

722 373 892
21121jcc@comb.cat

lloguer de consultori
mèdic al centre de
l’Hospitalet de
llobregat
Mossèn Jaume
Busquets, 26, al costat
de l’ambulatori “La
Torrassa”plaça
Espanyola. En horari de
matins de dilluns a
divendres. Tots els
serveis de recepció,
neteja i lloguer inclosos.

Elisabet
620 978 725

Busquem metge
adherit a mútues
per llogar despatx

>>>
diVeRsos
Boomerang-
secretaria telefònica
www.boomerang-
secretaria-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

interiorista
Realitza disseny
interiors i reformes de
oficines, recepcions i
consultes, habitatges i
locals comercials.
Gestió d’obres i
pressupostos.

Àngels
+34 696 400 484
angeles@
urgellinteriorismo.
com

es requereix
metge-inversor
Per negoci d’alta
rendibilitat. Ingressos
immediats.

Contactar Srta.
Natàlia
606 869 246

diplomada en A.d.e.
ofereix classes
particulars àrea
matemàtiques
Classes particulars de

es lloga despatx a
Parets del Vallès
En centre mèdic i de
fisioteràpia-rehabilitació.
Lloguer per hores, dies,
setmanes, mesos.
Recomanat
principalment a
traumatòleg amb
cartera pròpia de
mútues, ja que
realitzaríem
col·laboracions amb els
pacients del centre.
Obert a d’altres
professionals de la salut.
De 180 m2 i combina
salut i bellesa.

www.fisiospa.es
935 739 696
info@fisio-spa.es

despatx ginecològic
en lloguer
Via Augusta-Ganduxer.
Local pràcticament tot
exterior i cantoner de
220 m2. Actualment
clínica ginecològica en
funcionament. Es
divideix en recepció, 4
despatxos, 3 quiròfans, 3
banys i 2 sales d’espera.
Instal·lacions àmplies i
actualitzades. A prop
parada Bonanova de
FGC.

933 238 590 (hores
d’oficina)

nau per llogar
Al carrer Guayaquíl, 39
bis a Barcelona. De 700
m2 amb oficines a dalt.
Preu a convenir. Nova,
totalment equipada i
amb bona comunicació.

932 177 696
934 355 297

dos locals per a
despatxos mèdics
en lloguer
Escòcia, 58, cantonada.
Un local de més de 100
m2 en planta baixa i un
altre a l’entresòl de 300
m2. Tot nou, bona
il·luminació, ben
comunicat. Preu a
convenir.

932 177 696
934 355 297

Al Centre Mèdic
Corominas, Sant Cugat
del Vallès. Flux pacients:
1.000/mes. Franja
horària disponible:
matins. Preu: 500 €/
mes, despeses incloses i
servei recepció.

Dr. Corominas
699 957 369

en lloguer loft
a les Corts
Trav. de les Corts-Av.
Carles III. De 55 m2, zona
molt tranquil·la. Ideal
MIR. 650 €.

Fincas Anzizu,
departament
comercial
934 143 844

es ven consultori a
Via Augusta-Aribau
150 m2, àmplia recepció,
2 sales d’espera, 3 sales
exploració, ampli
despatx i arxiu. Tot
equipat i decorat.
Àmplia sala reunió/
estudi, bany complet, 1
lavabo i petit traster
neteja. Calefacció central
i aire condicionat privat.

663 264 057
607 502 473

lloguer d’entresòl
per a consulta
mèdica
Vallespir, prop de la
plaça del Centre.
Entresòl de 76 m2, ideal
per a consulta mèdica,
acupuntura, etc. Tres
sales i magnifica
terrassa de 30 m2. AA
instal·lats nous. 650 €
mensuals.

650 732 280

despatx apte per
a consulta mèdica
Via Augusta, 81-85, 1-1.
A 150 m de la Clínica del
Pilar. Dues sales
d’espera, 3 despatxos
entre 25 i 30 m2,
recepció molt espaiosa,
aire condicionat i
calefacció. Venda o
lloguer.

629 588 851

matemàtiques,
estadística, economia,
comptabilitat i tècniques
d’estudi tots els nivells i
totes les edats. També
preparació exàmens de
Selectivitat i Accés a la
Universitat per a majors
de 25 anys. Més de 15
anys d’experiència
docent.

Victoria
650 626 705

>>>
HABitAtGe
sarrià - sant Gervasi
Bertran (Balmes-Mitre)
(79 m2). Pis de lloguer
850 €. Exterior, molt
lluminós. Amb ascensor,
3 habitacions, 1 bany,
cuina, terrassa coberta,
saló/menjador.

607 230 946

>>>
tReBAll
noia per treballar en
consultori mèdic
Com a recepcionista,
telefonista i auxiliar
administrativa, portant
l’agenda pertinent. He
treballat 13 anys a la
Clínica Corachan de
Barcelona com a
secretària del director
mèdic, realitzant ECG i
posar holter. Set anys a
la Clínica Sagrada
Família.

Maria Antonia
Solanes Tomás
934 340 221
617 302 149

s’ofereix senyora
de 56 anys
Per treballar en
consultori mèdic, clínica
o similar. Experiència en
consulta i altres tasques
administratives.
Ordinador nivell d’usuari,
català i castellà.
Disponibilitat horària
tardes. Incorporació
immediata.
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Assumpció Ferri
659 463 765
932 198 026

asunferri@telefonica.
net

s’ofereix secretària
recepcionista
Experiència laboral en
clínica, consultes
privades i mútues.
Tasques administratives,
recepció, centraleta.
Idiomes. Responsable,
bona presència. Jornada
completa o mitja
jornada.

Mercè
677 495 517
sisubg@hotmail.com

Recepcionista
s’ofereix per a
consultori o despatx
mèdic a Barcelona
capital
Informàtica a nivell
usuari. Anglès i català.
Experiència en tasques
administratives. Horari
intensiu. Disponibilitat
immediata.

Sandra González
696 125 987

Auxiliar clínica-
recepcionista
S’ofereix per treballar en
clínica privada, jornada
completa i incorporació
immediata, experiència
en mútues.

646 056 495
mamenbcn19@
gmail.com

s’ofereix secretària-
recepcionista
Amb 15 anys
d’experiència per
treballar en consulta,
clínica o consultori.
Coneixements
d’informàtica i
experiència en el tracte
amb el públic.

Mercè
659 318 850

s’ofereix auxiliar
d’infermeria
Amb experiència a
l’Hospital Clínic i en

s’ofereix
secretària-
recepcionista
Treballadora familiar i
educadora infantil de 56
anys, s’ofereix per
treballar en consultori
mèdic. Molta
experiència amb el
tracte a les persones.
Ofimàtica a nivell
d’usuari. Bona presència.

Olga
686 131 254
olgasolerpn@
yahoo.es

Recepcionista/
secretària amb
experiència s’ofereix
per treballar
Amb metge en
consultori o clínica.
Informàtica, idiomes,
bona presència,
responsable,
organitzada, educada.
Disponibilitat horària.

Isabel
609 448 872
isabelmar68@
gmail.com

s’ofereix senyora per
treballar en consulta
privada o centre
mèdic
Com a recepcionista,
molta experiència en
tracte amb el públic.
Atenció telefònica.
Agenda de visites. Passar
la consulta. Arxiu.
Informàtica a nivell
d’usuari. Idiomes:
castellà, català parlat,
polonès i rus.

Yolanda
620 957 562
932 115 897
yolanda_stepien@
hotmail.com

m’ofereixo per
treballar en consulta
mèdica
Tasques d’administrativa
i recepcionista.
Disponibilitat
immediata. Amb
experiència.

Maite
626 480 757

auxiliar de clínica.
Elena Tarragó
667 377 882
elenaijc@gmail.com

s’ofereix per a
consulta mèdica
Per treballar de
telefonista-recepcionista
i tasques
administratives.
Disponibilitat matí, tarda
i, si cal, caps de setmana
i nits. Edat 53 anys.
Incorporació immediata.

Marta
635 695 049
marta.v60@
hotmail.com

s’ofereix
recepcionista-
administrativa
Per treballar en consulta
mèdica, clínica o similar.
Àmplia experiència de
recepcionista en despatx
d’advocats. Disponibilitat
horària. Preferentment
Barcelona o Maresme.
Responsable.

Mari Carmen
637 714 729
mcrodriguez1957@
gmail.com

s’ofereix noia de 39
anys com a
recepcionista
Amb bona presència,
experiència en centraleta
telefònica, concertació
de visites i gestió
d’agenda. Ofimàtica.
Català i castellà com a
llengua nativa.
Disponibilitat d’horari (9
a 16 h).

Elisabeth
606 501 101
eli.balde@hotmail.
com

s’ofereix per
treballar en consulta
mèdica
Experiència de
recepcionista i auxiliar de
clínica. Català nivell C.
Disponibilitat completa.
Bon nivell informàtic
d’ofimàtica. Edat 34 anys.
Barcelona.

consulta privada de
ginecologia i els darrers
cinc anys en consulta de
cardiologia. Castellà i
català. Informàtica.
Disponibilitat horària.
Amb referències.
També per rebre
trucades, portar agenda,
etc.

Lola
670 510 551

s’ofereix
recepcionista/
administrativa
Amb experiència en
consulta mèdica.
Transcripció informes,
gestió amb mútues,
gestió de diverses
agendes simultànies.
Experiència en gestió
programa de mútues.
Disponibilitat
immediata.

Judith
686 349 556
judithpe@gmail.com

m’ofereixo per
treballar en
consultori mèdic
Tasques d’administrativa
i recepcionista.
Disponibilitat
immediata. Amb
experiència.

Rosa
636 647 232

diplomada en
infermeria amb
experiència
S’ofereix per treballar en
consultori privat, com
també a nivell particular.
Disponibilitat
immediata.

Montse
699 698 113

m’ofereixo per
treballar en despatx
o centre mèdic
Experiència en el sector:
Consultes i clíniques.
Àmplia disponibilitat.
Castellà-català.

Rosa Maria del Rey
Farrés
934 519 569
628 439 571

s’ofereix
administrativa-
secretària-
recepcionista-
telefonista
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 anglès nivell
mitjà. Responsable,
discreta i bones relacions
humanes. Disponibilitat
immediata. Horari a
convenir.

Laura Majó
669 512 256
es.linkedin.com/in/
lauramajo
Laura.Majo.M@
gmail.com

diplomada
universitària en
infermeria de 32
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

dona de 47 anys amb
experiència en
consulta mèdica
privada
Experiència en diferents
empreses sempre de cara
al públic, sol·licita
entrevista per a vacant
de recepció.

Antònia Ayala
629 892 764
a.ayala.5@hotmail.
com

s’ofereix
recepcionista-
administrativa
Per treballar en consulta
privada o clínica. Estudis:

Elisenda
676 287 960
sendanet@
hotmail.com

secretària-
administrativa
Amb 20 anys
d’experiència professional.
Bilingüe català-castellà,
anglès alt, francès mitjà.
Bon coneixement
llenguatge mèdic i de
salut. Habituada a
redacció i traducció de
textos. Experiència en
atenció amb el públic.
Discreta, flexible,
dinàmica. Disponibilitat
horària. Incorporació
immediata.

Àngela
667 005 204

s’ofereix secretària-
recepcionista
Per a consultori mèdic o
clínica. Amb experiència.
Dinàmica, excel·lent
tracte amb el públic.
Informàtica. Programes
de Sage SP. Idiomes:
català, castellà, italià.

Maria Eugènia Oltra
634 570 038
geni98.ot@
gmail.com

s’ofereix
administrativa-
recepcionista
Amb 12 anys
d’experiència a Clínica
Dexeus. Gestió de
mútues, gestió de
diverses agendes
simultànies, atenció
telefònica, disponibilitat
immediata.

Isabel
685 595 560

s’ofereix per treballar
en consulta mèdica
Disponibilitat immediata.
Horari flexible. Jornada
completa.

Marta
629 591 506

Recepcionista-
auxiliar administratiu
Home de 45 anys, bona
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presència, organitzatiu,
responsable, resolutiu,
tracte humà,
coneixements ofimàtica
i empàtic pacient-client.
Per treballar en consulta
mèdica i clínica.
Disponibilitat horària
i immediata.

Eduard
606 510 719
eduard--lopez@
hotmail.com

secretària,
administrativa
Professional amb 17 anys
d’experiència. de
secretaria en institució
cultural de Barcelona
s’ofereix per treballar en
el sector sanitari,
consultoris mèdics,
clínica o similar.
Responsable i

Núria Uviedo
644 290 134
u.nuria@gmail.com

s’ofereix noia de 33
anys per a
recepcionista en
consulta mèdica
També com a auxiliar
de suport al metge.
Entusiasta, oberta i
sociable amb moltes
ganes de treballar,
positiva i lluitadora,
polivalent, amb
ambicions i ganes de
superar-me i aprendre.
Disposada a treballar
tant en equip com
individualment. Títol
d’auxiliar d’infermeria.

Núria Nebleza
630 627 518
nurianebleza@
hotmail.com

compromesa, competent
en les relacions humanes.
Coneixements d’idiomes i
informàtica.
Disponibilitat. horària
matins i tardes.

Sara Ramírez
679 305 754
sarama71@
hotmail.com

Administrativa-
secretària per a
consultori mèdic
Molta experiència en
atenció al client.
Capacitat organitzativa i
resolutiva. Facilitat per
treballar en equip i
tracte empàtic. Alta
motivació i
responsabilització.
Bilingüe català i castellà.
Anglès nivell alt. Francès
i italià nivell mitjà.

secretària-assistent
personal-
coordinadora d’events
S’ofereix com a
responsable, proactiva.
Gran experiència amb el
públic. Usuària d’Office.
Disponibilitat horària,
inclòs el cap de setmana.
Mobilitat.

Anna Maqueda
696 440 406
annamaqueda@
hotmail.com

s’ofereix per treballar
En torn de matí o de matí
i tarda de manera alterna.
D.U.E des de l’any 2000,
amb experiència en
hospitalització i, els
últims deu anys, en
consultes externes.

Mireia
657 362 647

Per tancament
de consulta
ginecològica es ven
Ecògraf Mindray Mobile
Trolley UMT - 100. Taula
d’exploracions.
Instrumental divers.

Sra. María Teresa
620 409 798

>>>
utillAtGes
Venda d’un equip
soprano làser Xl
d’Alma làser
Amb 2.000.000 de
dispars. En perfecte
estat, seminova, ideal
per a pells bronzejades.
Preu: 23.900 + IVA

Jordi Castells
977 880 351

jordi@rocatrull.com

es ven ecògraf Aloka
sed 1700
Amb sonda convex,
sonda vaginal Doppler i
Doppler color. Impressora
i funda ecògraf. Preu:
3.900€

Miquel Ferrer
609 330 995
11959mfg@
comb.cat

6è Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona
Acupuntura i trastorns psicosomàtics

www.acupunturabarcelona2014.com

dissabte, 8 de novembre
TAULA RODONA. Modulació neuroimmunològica

Moderadora: Dra. Milagros Garcia
Thomas Lundeberg MD PhD. Mecanismes de l’acupuntura en la
modulació de l’eix neuro-immuno-endocrí
Dr. Ishar Dalmau i Santamaria. Regulació del Sistema Immunitari i
Acupuntura
Prof. Rafael Franco Fernández. Converses entre el sistema nerviós i el
sistema immunològic

TAULA RODONA. Efectes psíquics i neurològics de l’acupuntura
Moderadora: Dra. Maria José Hidalgo
Prof. Fernando Salgado. Revisió pràctica de punts d’acció psíquica
Dr. Stewart J. Richmond. Acupuntura i assessorament en el tractament
de la depressió: Demostració de l’efectivitat utilitzant textos SMS en un
ampli estudi randomitzat
Taras Usichenko, MD, PhD. Estudi dels efectes neurològics de
l’Acupuntura mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN)

SESSIÓ PARAL·LELA. Taller: EFT (Tècnica d’alliberament emocional) i
procés personal de pau

Moderadora: Dra. Isabel Ferrer
Dra.Teresa Forcades i Vila

SESSIÓ PARAL·LELA. Taller: Trastorns relacionats amb l’estrès i
símptomes psicosomàtics: Un enfocament des de l’acupuntura biomèdica

Moderadora: Dra. M Teresa Marín
Dr. Miltiades Karavis

COMUNICACIONS LLIURES

SESSIÓ DE PÒSTERS AL HALL

diumenge, 9 de novembre
TAULA RODONA. Abordatge de la fibromialgia amb acupuntura

Moderador: Dr. Albert Garcia
Dr. Miltiades Karavis. Introducció breu a la Fibromiàlgia - Síndrome de
Fatiga Crònica. Diferents formes de tractament, des del tradicional a
l’Acupuntura mèdica
Dr. Marcelo Tegiacchi. Fatiga crònica associada a la malaltia de Crohn
Dr. Jorge Vas. Efectes d’un tractament personalitzat amb acupuntura en
dones amb fibromiàlgia. Estudi controlat aleatoritzat

TAULA RODONA. Placebo i acupuntura
Moderadora: Dra. Isabel Giralt
Sr. Duncan Lawler. L’efectivitat de l’acupuntura en absència d’efecte
placebo
Thomas Lundeberg MD PhD. Buscant una forma de placebo que no
estimuli la pell
Dr. Alex Santos. Relació Terapèutica en Acupuntura i Efecte Placebo

DATES IMPORTANTS

8 de setembre de 2014 Data límit per a l’enviament
d’abstracts

30 de setembre de 2014 Data límit per a la inscripció a
preu reduït

SECRETARIA TÈCNICA

ACTIVA Congresos
Tel 933238573
info@acupunturabarcelona2014.com

Barcelona, 8 i 9 de novembre de 2014

Organitza: Col·labora:
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C
ada any, els beneficis econò-
mics del Grup MED es revertei-
xen íntegrament en projectes
col·legials i, per tant, es tracta
d’una font de recursos propis

que permet al COMB seguir creant noves
iniciatives tot i mantenir, per cinquè any
consecutiu, la quota congelada per als col-
legiats.

Tancats els resultats de l’exercici econòmic
de 2013, la xifra que aquest any es transfe-

L’aportació del Grup MED representa prop d’un terç
dels recursos del COMB

editorial

reix del Grup MED per tots els conceptes al
COMB és de gairebé 3 milions d’euros. Mal-
grat la difícil situació econòmica, aquesta
quantitat representa, any rere any, una
important aportació al Col·legi, gràcies al
creixement en nombre de clients, especial-
ment en l’àrea asseguradora.

Aquesta dada ja va ser exposada en
l’Assemblea de Compromissaris del passat
mes de març, on Lluís Esteve, tresorer
de la Junta de Govern, va exposar els

ingressos i les despeses del pressupost col-
legial i va explicar que aquesta quantitat
significa el 28% dels ingressos del COMB
previstos.

el Grup Med ofereix els seus serveis
als nous col·legiats MIR
A la primavera es concentren la majoria de noves col·legiacions de
l’any, ja que a finals del mes de maig comença la residència. Durant
el procés de col·legiació dels nous MIR, s’expliquen exhaustivament
els serveis col·legials i també s’orienta sobre els serveis MED de
contractació voluntària que més poden interessar en la seva nova
situació professional.

L’objectiu:
En aquesta etapa professional, els
productes del Grup MED volen facilitar
l’entrada al món laboral, amb l’objectiu
d’oferir sempre els millors productes
i serveis, en funció de les diferents
necessitats que afronta el col·legiat. En
aquest sentit, l’assessor personal té un
paper fonamental en la defensa dels
interessos del col·legiat en cada moment
de la seva trajectòria.

• Cobertura de Responsabilitat Civil.
Atès que per exercir és obligatori tenir
una cobertura de responsabilitat civil
professional, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) posa a la
disposició dels nous col·legiats la seva
pòlissa col·lectiva, intermediada per
Medicorassse, la corredoria d’assegurances
del Grup MED. Aquesta pòlissa, la millor
existent en el mercat, és gratuïta el primer
any de col·legiació i ofereix una reducció de
preu durant la resta de la residència.

• Règim per a autònoms. Si el nou
col·legiat preveu fer-se autònom en algun
moment de la seva vida professional, ha
de tenir en compte la obligatorietat d’estar

donat d’alta en un règim per a treballadors
per compte propi. El règim estàndard per
a totes les professions és el RETA, però en
el cas dels metges es disposa d’un règim
alternatiu, el mutualista, que també és
gratuït durant el primer any i que aporta
molts avantatges.

• Compte corrent sense cost. Pel que
fa a possibles necessitats financeres, el
Grup MED s’esforça per oferir un tracte
preferencial als metges des de l’inici de
la seva carrera. Cal destacar el compte
MED1, creat únicament per als col·legiats
mitjançant l’acord del Grup MED amb
BBVA, i que no té cap cost ni cap tipus de
comissions per als col·legiats.

Aquest any, més del 90%
dels nous col·legiats han

optat pels serveis de
contractació voluntària

del Grup MED.

90%

la xifra que el Grup M
transferit l’any 2013 és de
gairebé 3 milions d’euros

ED ha
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P
er a moltes famílies, l’ús del cotxe
s’intensifica en èpoques d’estiu i,
per això, és important accentuar
també la cautela. Tot i prendre les
màximes precaucions, de vegades

es produeixen incidents que no es poden
evitar.

En el cas d’una col·lisió, la millor solució és
arribar a un acord mitjançant una
Declaració Amistosa d’Accident (DDA). No
obstant això, una quarta part dels
comunicats d’accident (partes) contenen
errors que dificulten la resolució del sinistre.

A continuació, Medicorasse, la corredoria
d’assegurances del Grup MED, t’ofereix
cinc consells per emplenar-lo
correctament.

1. afronta la situació amb calma. Tot i que
no és un entorn agradable, és important
dedicar-li el temps necessari per arribar a
un acord amb l’altra part. Porta sempre al
vehicle el número d’assistència per si hi ha
una avaria.

2. Omple tots els camps amb claredat. No
estalviïs en informació. Omple les dades
del moment, hora i lloc de l’accident, així
com les que fan referència als vehicles, als
conductors i a les pòlisses. Disposes d’un
apartat d’Observacions per a informació
addicional que consideris important.

3. descriu correctament l’accident. Segons
la maniobra realitzada, cal marcar un dels
17 supòsits reflectits al DDA. Si no n’hi ha
cap que s’hi ajusti, es deixaran totes les
caselles en blanc.

4. Para atenció al croquis. El dibuix ha de
reproduir correctament el que ha succeït
entre el vehicle A i B, incloent-hi els
elements de circulació de l’escenari, com

semàfors o senyals de prioritat, i fletxes
que indiquin el sentit de circulació que
seguia cada vehicle.

5. Firma només si hi estàs d’acord. Un cop
signat el comunicat, acceptes la informació
omplerta i no és modificable, així que
fes-ho només si estàs segur del que conté.

La firma d’un comunicat amistós
garanteix la coincidència en les versions
dels implicats en l’accident. Aquest acord

Cinc consells per fer
un comunicat d’accident amistós

Consulta el teu assessor a Medicorasse
per a més informació sobre la protecció
del teu vehicle.
www.med.es

facilita que la liquidació del sinistre pugui
efectuar-se en molt poc temps, afavoreix
el cobrament de la indemnització per al
perjudicat i soluciona el malestar per al
responsable.
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L
a tercera jornada sobre salut 2.0 es
va dedicar a la reputació a la xarxa.
Sota el títol “La teva identitat digital,
té bona salut?” diferents professio-
nals de la salut, la comunicació i el

dret van compartir les seves reflexions sobre
la importància de construir la nostra imatge
a la xarxa i ser conscients de quina és.

La identitat digital és un element més
de la reputació. La xarxa forma part de la
quotidianitat i, per tant, la imatge que es
transmet a Internet i en el tracte presencial
no es poden veure separades. De fet, mol-
tes vegades es traspassa d’un lloc a un altre
de forma bidireccional.

Tot i així, hi ha una diferència, la identitat
digital moltes vegades es forma sense que
un mateix en tingui coneixement i pot anar
creixent d’esquenes a l’interessat, tant per
afavorir-lo com per desacreditar-lo. Per això,
a la jornada es va recomanar practicar
l’”egosurfing”, és a dir, buscar que es diu
d’un mateix a Google i a d’altres cercadors.

Els experts recomanen que la gestió de
la identitat digital sigui preventiva, però
moltes vegades es monitoritza a posteriori.
Esborrar l’empremta digital, el nostre rastre
a Internet, no és fàcil, tot i que hi ha meca-
nismes legals per fer-ho i està reconegut el
dret a l’oblit a Internet.

Crear una bona reputació 2.0 no és difí-
cil. Requereix però, l’esforç de ser i compor-
tar-se a la xarxa de forma transparent i com
hom desitja semblar. Una de les eines que
més ajuden a construir una identitat a la xar-
xa són els blogs, ja que no tenen limitacions
d’espai ni de formats i es poden difondre
fàcilment per altres xarxes més virals com
Twitter o Facebook. Per aquest motiu, a la
jornada es van presentar 10 experiències de
blogs personals/professionals i d’entitats
que han representat, en la majoria de casos,
aprenentatge, reconeixement entre com-
panys, nous projectes o creació de vincles
professionals entre els seus autors i col-
laboradors.

Una de les idees que va aparèixer a la
jornada va ser que els metges no treballen
de metges, sinó que ho són les 24 hores del
dia. Per això, a la xarxa tenen el repte afegit
del tarannà de la seva professió i, sobretot,
de la informació que tenen entre les mans.

Els professionals de la salut han de tenir
molta cura a l’hora de respectar la confiden-
cialitat i el secret mèdic també a Internet. La
difusió d’imatges o de casos clínics que pu-
guin identificar al pacient representa una
greu vulneració del codi deontològic. Alho-
ra, a les xarxes socials els metges han d’evi-
tar els consells mèdics personalitzats, exer-

els metges i la seva identitat digital,
una relació saludable

cir una certa responsabilitat sobre la
informació mèdica difosa, moltes vegades
esbiaixada o incorrecta, i tenir en considera-
ció que qualsevol forma de comportament
inadequat en línia pot danyar la relació met-
ge/pacient o amb altres col·legues.

En aquesta línia, el departament de
Web Mèdica Acreditada del Col·legi ja fa
temps que va preparar la Guia d’ús de social
media per a metges, on recull les principals
recomanacions internacionals de diferents
institucions i organitzacions sanitàries so-
bre la forma més adequada d’utilitzar les
xarxes socials amb finalitats sanitàries.

La jornada #salut20comb: “La teva iden-
titat digital, té bona salut?” va ser enregis-
trada en vídeo i es pot consultar íntegra-
ment al canal de youTube del COMB i al web
de la jornada.

Més informació:
www.comb.cat
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L
a doctora Tamara Sancho és met-
gessa de Família a Esplugues de Llo-
bregat. Utilitza els vídeos i les xarxes
socials per comunicar-se amb els
seus pacients i per difondre consells

de vida saludable i de cultura mèdica. Per
realitzar la seva tasca divulgadora col·labora
amb diferents professionals de la salut de
diferents regions i àmbits territorials. És
membre de la Secció de Metges e-Salut del
Col·legi i, l’any 2013, va ser una de les guar-
donades amb un dels premis a l’Excel·lència
Professional que atorga la corporació.

Per què utilitzes les xarxes socials?
Utilitzo les xarxes socials per comuni-
car-me i per aprendre. Aprendre de perso-
nes que vaig trobant a la xarxa o que ja
conec. Les xarxes socials són una eina fàcil
i accessible per accedir a contingut que
abans era impossible però, sobretot, acce-
dir a persones que ja han tingut accés a
aquests coneixements i que ens els trans-
meten de forma immediata.

Quin és el teu projecte?
Comunicar el que jo crec que a la consulta
em resulta complicat per manca de temps

o recursos. Hi ha molts consells que tenim
avui en dia en paper i que crec que s’han
d’actualitzar al llenguatge audiovisual. A
poc a poc vaig donant petits consells en
vídeo. També vaig connectant amb gent
que en fa per agafar els seus materials,
agrupar-los i canalitzar-los cap al pacient.

Com has aconseguit la participació dels
teus pacients?
A través del correu electrònic els envio els
meus projectes audiovisuals que penso
que els pot interessar. És una forma d’esta-
blir un vincle ràpid i de resoldre alguns te-
mes concrets. Els pacients coneixen les ac-
tivitats que faig i comencen a participar. De
fet, tinc diferents vídeos on surten pacients,
i molts d’ells s’hi han ofert.

S’engresquen ràpid a l’hora de proposar o
fins i tot trobar motius pels quals poden
aprofitar el que els ofereixo.

Ha canviat la relació que tens amb els
pacients?
A la consulta no ha canviat, però hi ha ha-
gut un crescendo. No només tinc accés a
ells en un espai físic, sinó que també tinc

aquest altre món virtual. Això estreny lla-
ços i augmenta la possibilitat de contacte i
de resolució de problemes.

El fet que ells vegin que el seu metge de
capçalera arriba a casa seva, que surt de la
consulta, fa que el sentin més proper i que
se sentin més segurs a l’hora d’exposar un
problema. S’escurça la distància.

Els pacients que tenen accés a les xarxes so-
cials i al correu electrònic encara són una pe-
tita part. Hi ha molt de camí per recórrer i fa
falta que altres companys s’hi impliquin i
perdin la por a saltar la barrera de la consulta,
a sortir per la porta i comunicar-se amb ells.

Què et va motivar a saltar a la xarxa?
El tret de sortida va ser el primer congrés
“Vídeos y salud”que es va fer a Madrid l’any
2011 i en el qual ens vam ajuntar molts
professionals. El proper congrés se celebra-
rà a Barcelona el 18 d’octubre. Voldria con-
vidar a la gent a participar-hi.

Vaig entendre que l’audiovisual havia de
sortir al carrer, que ho havíem d’aprofitar,
comunicar i, sobretot, atrevir-nos a fer-ho.

entrevista

“Fa falta que altres companys perdin
la por a saltar la barrera de la consulta”

tamara Sancho
Metgessa de Família
a l’ABS Can Vidalet.
Esplugues de Llobregat

Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

POSt:
Cada un dels articles publicats en un blog i
que s’ordenen de forma cronològica. S’arxiven
per categories i amb tags relacionats amb el
contingut. També s’anomenen “entrades”.
A la xarxa s’utilitza el terme postear relacionat
a la publicació de contingut.

taG:
(Etiqueta) Paraula que defineix i descriu un
element publicat a la xarxa (article, foto, vídeo...)
de tal manera que el categoritza i millora la
recerca dels cercadors. En algunes xarxes
s’utilitza “#” per crear-les. S’acostuma a utilitzar-
ne més d’una a la vegada.

trOll:
Usuari d’Internet que es dedica a
interrompre de forma maliciosa converses a
la xarxa amb la intenció de provocar, crear
controvèrsia, divertir-se o desviar els temes
de la discussió.
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Consultori terminològic

discussió conjunta entre lingüistes
i especialistes sobre quina és la
denominació més apropiada per a
designar-los. Aquesta és la metodologia
de treball que ja van seguir el
Departament de Salut i el TERMCAT
en l’elaboració la Terminologia de la
cronicitat. En l’article “La cronicitat: un
repte sanitari i terminològic”, publicat en
el número 136 d’aquesta mateixa revista
(p. 53), us ho explicàvem.

El Diccionari de bioètica es publicarà en
línia al web del TERMCAT. Actualment,
es troba en fase d’elaboració i està previst
que es publiqui l’estiu del 2015. Us
mantindrem informats del projecte en
properes edicions de la revista.

compassió i empatia, relatius a la
relació clínica; agonia, suïcidi assistit i
testament vital, relacionats amb el final
de la vida; biobanc, població vulnerable
i reacció adversa, pertanyents a l’àmbit
de la recerca, o reprogramació cel·lular
i transgènesi, relatius al clonatge.

Per garantir la utilitat i el profit de l’obra
és imprescindible que la tria de la
denominació catalana per a fer referència
a cada concepte –així com la mateixa
delimitació del concepte– sigui fruit
del consens entre els especialistes. També
és essencial, és clar, l’adequació lingüística
i semàntica de totes les denominacions.

El consens terminològic s’obté a partir de
l’estudi aprofundit dels conceptes i la

El Diccionari de bioètica inclourà uns 300
termes, amb la definició en català i els
equivalents corresponents en castellà
i anglès. Si escau, també s’afegiran notes
explicatives complementàries de la
definició, ja que en molts casos la lectura
dels termes es pot fer des de diferents
vessants (mèdic, jurídic, filosòfic).
L’objectiu és oferir als professionals de la
salut i els serveis socials i als usuaris de les
institucions sanitàries una terminologia
bàsica i alhora rellevant, que els permeti
resoldre els dubtes terminològics.

L’obra pretén reflectir la multidisciplinarietat
pròpia de la bioètica. Així, doncs, s’hi
podran consultar termes d’àrees
diferents com equitat, igualtat i justícia,
concernents als principis de la bioètica;

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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Les implicacions ètiques que comporta el progrés biològic i mèdic són motiu
d’anàlisi i reflexió, no tan sols per a la comunitat mèdica i assistencial, sinó
també per als ciutadans, en tant que són usuaris del sistema sanitari. Per això,
el Comitè de Bioètica de Catalunya, el Departament de Salut i el TERMCAT han
volgut impulsar conjuntament l’elaboració d’una obra que reculli els conceptes
bàsics sorgits de l’estudi d’aquestes conseqüències ètiques de la pràctica
mèdica i investigadora, la bioètica.

Consultes amb resposta

Primers passos del Diccionari de bioètica

Anna Nin Aranda

d b
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ASSESSORS PERSONALS

ÀMPLIA GAMMA D’ASSEGURANCES
AMB LES MILLORS CONDICIONS

SUPORT INTEGRAL
EN CAS DE SINISTRE

Informi-se’n ara
935 678 870
medicorasse@med.es

Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona | www.med.es
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LA MILLOR PROTECCIÓ PER ALS METGES
Medicorasse, amb un equip expert, treballa per satisfer les necessitats
dels professionals sanitaris en productes asseguradors.
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