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Opinió i anàlisi

Els valors de la professió
i el metge del futur
El tancament de l’any sempre és un bon moment per reflexionar sobre el que ha passat els
últims mesos i planificar millor els que vindran. En aquest sentit, i en un entorn de restricció
pressupostària com el que travessem, cal destacar que si la qualitat assistencial no s’ha
ressentit ha estat pel compromís ètic dels professionals que conformen —i conformem—
el sistema sanitari públic que, històricament, ha estat un model a seguir. Com podreu veure
a la pàgina 9, aquest va ser un dels temes que es van tractar en la visita del president Artur
Mas a la seu del Col·legi.
A finals de l’any que acabem de tancar, i com cada any, el Col·legi ha lliurat els Premis a
l’Excel·lència, reconeixent així metges i metgesses que exerceixen la professió des de
l’honestedat, el compromís i la integritat. És un acte festiu, el més important que celebra
la institució, però que respira un component d’autoafirmació de la nostra professió i dels
valors que li són propis, tot i que no exclusius.

“Fem una aposta de
futur esperançadora
per una sanitat i una
societat que necessiten
més que mai el millor
de nosaltres”

En fer aquest reconeixement, estem definint com ha de ser el metge que volem, i això
té especial significat en el moment que vivim, ple d’incerteses i amenaces. És gràcies als
sacrificis individuals que hem pogut seguir atenent els nostres pacients i, encara que no
sigui la situació més desitjable, és just reconèixer-la.
Hem de ser metges i metgesses que tractin malalts, no malalties, comunicadors i
empàtics. Hem de ser responsables individualment i socialment, prenent bones decisions
per al malalt i per al sistema, compromesos amb el pacient i, alhora, amb l’organització
i el territori on prestem el servei interrelacionant amb els companys d’altres nivells
assistencials i també d’altres àmbits, situant de forma efectiva la persona, el seu entorn i
les seves necessitats com a objecte principal de la nostra acció. Hem de ser professionals
vivint a temps complet els valors de la nostra professió, però també salvaguardant el
nostre temps necessari de descans, de dedicació a la família o a l’oci, bàsic per al nostre
equilibri psicoemocional.
Aprofito aquest espai, com he fet amb d’altres, per demanar un gran esforç a totes les
parts implicades per seguir endavant i fer possibles acords que permetin avançar cap a
un sistema sanitari millor. És el moment de liderar transformacions, sense renunciar a les
justes reivindicacions que plantegem.
Fem una aposta de futur esperançadora per una sanitat i una societat que necessiten més
que mai el millor de nosaltres. 

Jaume Padrós i Selma,
president del Col·legi de Metges de Barcelona
PD: Per les dates en què ens trobem us emplaço a anar al final de la revista on podeu veure, gràficament
i de forma molt resumida, l’activitat del COMB l’any 2014.

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
revista del
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Presentació

Metges i
metgesses
excel·lents
“Els guardonats,
tant individualment
com per equips
assistencials,
representen el bo
i millor del que és
ser i fer de metge
a Catalunya”

Presentem el número 143 de la nostra revista. Un número excel·lent, bàsicament
perquè recull els Premis a l’Excel·lència Professional 2014: l’esforç dels metges en
defensa del nostre sistema de salut. Els guardonats, tant individualment com per
equips assistencials, representen el bo i millor del que és ser i fer de metge a Catalunya.
Enhorabona a tots.
La revista es fa ressò també de la visita institucional al COMB del Molt Honorable
President de la Generalitat, acompanyat per l’Honorable Conseller de Salut, que va
servir de nou per mantenir una llarga i profitosa reunió de treball amb els membres de
la Junta, tal i com explica el nostre president.
També hi trobareu altres temes que creiem que poden ser d’interès per a tots nosaltres:
la posició dels metges davant la crisi, la seguretat clínica (A fons), la preparació per a la
jubilació (Dossier i Tema de Debat), la saturació dels serveis d’urgències (La qüestió), així
com l’anunci de l’any del doctor Ignasi Barraquer (2015), que inicia un homenatge a
l’oftalmologia catalana, una de les nostres grans tradicions mèdiques (Cultura i societat).
Finalment, assenyalar un comentari sobre el futur de la cirurgia, amb una interessant
entrevista al doctor Antonio Maria de Lacy (Innovació i tecnologia). 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del COMB

El vídeo
Metges experts en Epidemiologia i
Medicina Tropical van analitzar, el 9
de febrer, el maneig de les epidèmies
d’Ebola a l’Àfrica, la situació de l’alerta
epidèmica a Espanya i els seus plans
de resposta. Diana Pou, metgessa
del Servei de Malalties Tropicals,
explica les seves experiències en una
entrevista a combTV. 
Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

8 revista del

Professió

reunió de treball de la Junta
de Govern amb el president Mas
a la seu del COMB

E

l passat dia 15 de desembre, el president, Artur Mas, acompanyat del
conseller de Salut, Boi Ruiz, va mantenir una reunió de treball a la seu
del COMB amb la Junta de Govern,
com a continuació de la trobada que al mes
de maig es va fer al Palau de la Generalitat.
És la primera ocasió en què un president
de la Generalitat visita la nostra institució
per mantenir una reunió de treball no
protocol·lària. Durant gairebé dues hores
vàrem fer arribar al president Mas l’opinió
dels metges sobre els diferents temes que
afecten la professió i el sistema sanitari en
general. Va ser una exposició oberta i clara
sobre la nostra preocupació pel moment
que passa la sanitat pública i privada.
Respecte a l’organització dels serveis sanitaris, la Junta va fer arribar al president Mas
el document de posició col·legial sobre les
llistes d’espera (vegeu pàg. 24) i es varen
tractar els temes relacionats amb el lideratge i la participació activa dels metges
en la presa de decisions dels centres i la
coordinació assistencial, fent especial incidència en el programa de crònics que està
desenvolupant el Departament de Salut.
En concret, també es va tractar de la necessitat d’agilitzar la participació en la presa
de decisions dels metges en els centres de
la xarxa pública, i especialment a l’Institut
Català de la Salut, que portaran les deci-

sions d’organització sobre el pacient i al
territori on es presta el servei. En aquest
sentit es va mostrar molt receptiu amb
l’anunci de la presentació per part nostra
de dos documents de propostes concretes
per fer més efectiva aquesta participació,
tant per als centres de l’ICS com per a la
xarxa pública concertada.
Pel que fa als pressupostos de Salut, la Junta
va manifestar novament la seva preocupació respecte a la disminució de més d’un
20% del pressupost en els darrers quatre
anys, que ha repercutit sobre les retribucions dels professionals i ha suposat un
augment de les càrregues laborals. Pel que
fa a l’any 2015, es van explicitar demandes
respecte a la millora retributiva que haurien
de ser efectives en el pressupost del govern. Vàrem manifestar la necessitat de garantir la paga extra de tots els professionals
del sistema i retribuir la part variable relacionada amb els objectius assolits pels metges i equips professionals. El president va
reiterar el seu compromís que, per a l’exercici 2015, es pogués recuperar la paga extra.
Igualment, vam manifestar la nostra inquietud per la precarietat laboral que afecta
especialment els metges més joves i llasta
la seva progressió professional, i la manca
d’inversions en els centres, fet preocupant,
que es pot traduir en la disminució de la seguretat i la qualitat del servei prestat d’acord
amb els criteris d’excel·lència que han carac-

“Vàrem manifestar la necessitat de garantir la paga
extra de tots els professionals del sistema i retribuir
la part variable relacionada amb els objectius
assolits pels metges i equips professionals. El
president va reiterar el seu compromís que, per a
l’exercici 2015, es pogués recuperar la paga extra”

teritzat el nostre sistema i que reivindiquem
els metges.
Vam exposar i compartir que ha estat gràcies a l’esforç de tots els professionals sanitaris que s’ha mantingut la qualitat del servei assistencial.
La Junta del COMB, com ja ha fet en diverses ocasions públicament, va reiterar-li la
necessitat de comptar amb un marc laboral propi per als facultatius dels centres sanitaris de la xarxa pública.
A l’últim, la Junta del COMB va agrair i reconèixer al president la sensibilitat i el suport
del Departament de Salut en relació amb
el Programa d’Atenció Integral al Metge
Malalt. 

Publicat al blog del doctor Jaume Padrós,
president del COMB, el 30 de gener de 2015
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Posició davant la crisi

Més recursos per al sistema sanitari,
augment salarial per als metges i conveni mèdic
El tractament per als malalts
amb hepatitis C
19 de gener
El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)
va fer públic, el passat 19 de gener, un Document de Posició de la Junta de Govern
sobre el tractament per als malalts amb
hepatitis C en el qual demana que es desenvolupi, al més aviat possible, una estratègia estatal per al tractament de l’hepatitis C que tingui en compte els principis
d’equitat que caracteritzen el nostre Sistema Nacional de Salut.
Diversos mitjans de comunicació van
recollir el posicionament del COMB i les declaracions de Jaume Padrós. Europa Press
va destacar que la institució col·legial va
criticar el Ministeri de Sanitat per derivar a
les comunitats autònomes el pagament
del nou fàrmac contra l’hepatitis en un moment de crisi econòmica i problemes de finançament dels sistemes sanitaris.
L’agència Efe va assenyalar que la Junta
de Govern del COMB demana que “els tractaments no es vegin condicionats per limitacions de finançament” i, així mateix, que
es negociï amb la industria farmacèutica el
cost-efectivitat que permeti un escalat a la
baixa dels preus de mercat dels tractaments. En aquest sentit, a l’informatiu 8 al
dia de 8tv, Josep Cuní va indicar que el
COMB coincideix amb el govern espanyol
en “la proposa d’apostar per la negociació
de la compra d’aquests tractaments a l’àmbit de la Unió Europea, d’aquesta manera es
podria aconseguir una rebaixa en el preu”.
El Periódico, el 20 de gener, va informar
que el document del COMB posa l’accent
en la necessitat que sigui el Govern i no pas
les comunitats autonòmiques les que es
facin càrrec del cost addicional que representin els tractaments.
La Vanguardia es va fer ressò del posicionament del COMB. L’edició digital va destacar que“Padrós ha celebrat la creació del Pla
Estratègic Nacional sobre l’hepatitis C per
part del govern, al qual ha reclamat una ne-

10 revista del

gociació amb la indústria farmacèutica per
abaratir el cost de la medicina, que oscil·la
entre els 25.000 i 75.000 euros per pacient.”
L’Agència Catalana de Notícies va recollir el posicionament de la institució collegial, que també van ser difoses pel portal
de notícies del 324 i a Vilaweb, en el qual es
demanava una estratègia estatal per al
tractament de la malaltia i que es mantinguin els principis d’equitat.
El sistema necessita més recursos
11 de desembre
El Col·legi de Metges de Barcelona va fer
públic un Document de Posició sobre les
llistes d’espera en un context en què el debat recurrent sobre les llistes d’espera de la
sanitat pública catalana s’ha vist accentuat
per l’impacte de les restriccions pressupostàries.

En les declaracions que va fer a diversos mitjans de comunicació, Jaume Padrós,
president del COMB, va reclamar que s’aturin les retallades en salut i un paper més
decisori dels metges en la gestió de les llistes d’espera.
El diari El Periódico, l’11 de desembre de
2014, va titular la informació sobre el Document de Posició pel que fa a les llistes d’espera amb “SOS del Col·legi de Metges per
les retallades en la sanitat pública”. En les
declaracions de Jaume Padrós a El Periódico va advertir que “els metges que atenen
els centres sanitaris públics, com també les
instal·lacions i el material tecnològic amb
què treballen, no resistiran durant gaire
més temps l’insuficient finançament actual” i va reclamar “un immediat augment
salarial per als facultatius” i va demanar
que “hem de recuperar el nivell adquisitiu i

19 de gener

L’informatiu 8 al dia amb Josep Cuní de
8tv va informar del Document de Posició
del COMB sobre el tractament per als
malalts amb hepatitis C

Document de
posició del COMB:
www.comb.cat

Posició davant la crisi

pressupostari que teníem abans de la crisi;
tothom està aguantant però l’escassetat de
recursos té un límit”. Padrós va afirmar que
“els metges han perdut un 20% dels seus
salaris i veuen amb temor i inquietud la
perspectiva d’unes retallades indefinides,
que no seran suportables”.
Els diaris El País, El Punt Avui, ABC, Diario
Médico i les versions digitals de La Vanguardia i de l’Ara van informar també sobre el posicionament de la Junta de Govern
del COMB sobre les llistes d’espera en el
qual es reclama revisar els 14 procediments
quirúrgics amb temps de garantia, ja que
no sempre són els prioritaris. Així mateix,
van ressaltar que els metges demanen “un
paper més decisori en la gestió de les llistes
d’espera” i que “la Generalitat clarifiqui i
consensuï amb els professionals els paràmetres per ordenar aquestes llistes”. També
es reclama “reduir l’excessiva burocratització dels processos” i millorar “la coordinació entre nivells assistencials i donar un
paper més rellevant a l’atenció primària”.
les llistes d’espera
10 de desembre
Les agències de notícies EFE, Europa Press i
l’Agència Catalana de Notícies van informar
el mateix dia 10 de desembre sobre el posicionament del COMB pel que fa a les llistes d’espera.
EFE va destacar que “els metges reclamen poder decidir en la gestió de les llistes
d’espera”, tot assenyalant que en el document es demana que “l’objectiu hauria de
ser atendre en primer lloc aquells malalts
que, per les seves necessitats clíniques,
més ho necessitin” i que cal reduir “l’excessiva burocratització dels processos” i que
els professionals siguin “elements clau de
la gestió de les llistes d’espera, amb autonomia, informació i els incentius adequats
per poder gestionar correctament”.
Europa Press va recollir que en el document es demana “informar més els pacients de la seva malaltia” i considera que

11 de desembre

Declaracions de Jaume Padrós a El Periódico en la presentació del Document de posició
del COMB sobre les llistes d’espera.

així “s’afavoriria la coresponsabilitat i la
gestió de les demores”. També assenyala
que els metges “demanen un esforç a la
Conselleria de Salut per clarificar els paràmetres d’anàlisi i discussió relatius a les llistes d’espera utilitzant instruments prèviament consensuats amb els professionals i
els agents implicats amb la màxima transparència”.
Per altra banda, l’Agència Catalana de
Notícies va assenyalar que el COMB reclama que “s’aturi la disminució dels pressupostos que fa quatre anys que pateix la sanitat pública”i considera que“les retallades
incideixen en inversions dels centres sanitaris, i retribucions dels professionals, un
fet que perjudica el funcionament del sistema sanitari”.
En la mateixa data el canal 324, i els informatius de Catalunya Ràdio, RAC1 i Rà-

dio Barcelona de la Cadena SER, es van fer
ressò del posicionament del COMB en què
es denuncia la incidència sobre les llistes
d’espera de les retallades en salut i es demana que es clarifiquin els paràmetres
d’anàlisi i discussió d’aquestes.
Conveni mèdic
15 de novembre
En el blog del president del passat novembre, Jaume Padrós es va referir al conveni
del SISCAT, dels centres de la xarxa pública
concertada, que en aquells moments estava en ple procés de negociació, i va ressaltar que “poder establir un marc de negociació laboral propi dels metges no només
és necessari i de justícia per als professionals, sinó una oportunitat per poder disposar d’una eina per gestionar de manera
més eficient el sector sanitari”. 
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A fons

Seguretat Clínica:
investigar per prevenir

ÀrEa dE PraXI
Dr. Josep Arimany i Manso
Director

Servei responsabilitat Professional
Sra. Emma Galceran Gràcia
Cap de Gestió, Tramitació i Qualitat

unitat de Medicina legal i recerca

Sra. Gemma Montiel
Coordinadora en Gestió de Sinistres

Dra. Esperanza Gómez Durán
Cap Unitat
Metges
Dr. Jordi Klamburg Pujol
Dr. Josep Benet Travé
Dr. Carles Sauca Riera
Becària
Sra. Núria Bantulà

Sra. Linda Peña Casas
Tramitadora i Atenció al Client
Sra. Esther Campdepadrós Pérez
Tramitadora i Atenció al Client
Sra. Anna Pallarés
Secretaria SRP
Sra. Mariona Subirana Bonaparte
Cap Gabinet Àrea de Praxi
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Advocats
Sr. Roger Bruguera Villagrasa (Barcelona)
Sr. Xavier Molina Cobo (Barcelona)
Sr. Julio Núñez Esteban (Barcelona)
Sr. Umbert Saigí Ullastre (Barcelona)
Sra. Dolors Clos Masó (Barcelona)
Sr. Salvador Capdevila Bas (Girona)
Sr. Alfredo Rabanal (Girona)
Sra. Josefa Soler Pierola (Lleida)
Sra. Carmen Buil Martínez (Tarragona)
Sr. Jesús Maiso (Tarragona)
Sr. Jaime Vizcarro (Tarragona)
unitat Integral violència
contra els Metges
Sr. Miguel A. Gómez Alarcón
Cap de la Unitat
Advocats
Sr. Enric Rodríguez Esparza

A fons
Més informació:
www.comb.cat

L

L’estudi d’aquestes dades permet concretar l’existència de responsabilitat del facultatiu segons cada cas, així com identificar
errors o mals resultats que permetin fer
una tasca de prevenció adequada a les incidències en cada àrea.

a seguretat clínica, entesa com la
seguretat dels pacients en l’acte
mèdic, és una dimensió fonamental de la qualitat en l’atenció
sanitària, que adquireix cada cop
més rellevància. Per això és una de les
prioritats en les polítiques sanitàries actuals i ho ha de ser també per als col·legis
de metges, pel seu paper de garants de
l’acte mèdic.

El model de pòlissa col·lectiva com a
font d’estudi
En el cas català, el model d’assegurament de
Responsabilitat Civil Mèdica, promogut pel
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i
que aplega prop de 25.000 assegurats, ofereix
una oportunitat única, pel volum, per estudiar
l’origen de les reclamacions i procurar evitar
els fets que les originen en un futur.

Per treballar en la millora de la seguretat
clínica, el principal instrument és l’anàlisi
medicolegal dels casos en què s’ha interposat una reclamació per presumptes errors comesos en la praxi. Aquest tipus d’estudi ofereix principalment dos tipus de
dades:

És per això que el Servei de Responsabilitat Professional del COMB, que gestiona
aquesta pòlissa, conté una àrea dedicada a
la gestió científica del coneixement en matèria de seguretat clínica. La gestió directa
de l’assegurament des del mateix col·lectiu
mèdic ha permès desenvolupar un model
enfocat a reforçar la bona praxi dels facultatius, responsable amb la societat en la

• En primer lloc, dades quantitatives de
reclamacions mèdiques segons
l’especialitat.
• I, en segon lloc, dades qualitatives dels
procediments medicoquirúrgics on
sorgeixen aquestes incidències.

qual exercim, viable econòmicament i sostenible en el temps.
Publicació de les conclusions
i recomanacions
L’anàlisi i la recerca dels casos de reclamació, en interacció amb societats científiques i universitats, deriva en la redacció de
publicacions de recomanacions en matèria
de seguretat clínica. Fruit d’aquesta tasca
l’any 2014 s’ha publicat el llibre Seguridad
clínica, reclamaciones por presunto defecto
de praxis, accessible de manera gratuïta a
través del web del COMB, que recull els
principals resultats derivats dels estudis
realitzats fins ara. L’objectiu és contribuir a
millorar l’exercici mèdic a partir de les experiències prèvies.
En aquesta tasca, el Servei de Responsabilitat Professional compta amb la col·laboració
de diversos professionals de reconegut
prestigi, des d’advocats especialistes en dret
sanitari a metges pèrits especialistes i metges dedicats a la recerca que col·laboren en
l’anàlisi dels casos de reclamacions.

45%

RECLAMACIÓ

(per presumpte
defecte de praxi
mèdica)

Anàlisi
medicolegal

Recull
de dades

1

2

MESURES EN
SEGURETAT
CLÍNICA

QUANTITAT
(segons
especialitat)

3
Valoració
responsabilitat
mèdica

QUALITAT
(com/
per què?)
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A fons

D’esquerra a dreta: Umbert Saigí,
advocat del Servei de Responsabilitat
Professional; doctora Esperanza
Gómez-Duran, cap de la Unitat de
Medicina Legal i Recerca del COMB;
doctor Josep Arimany, director de l’Àrea
de Praxi del COMB; Emma Galceran,
responsable del Servei de Responsabilitat
Professional, i Jordi Klamburg, metge
de la Unitat de Medicina Legal del COMB.

u A tall d’exemple, entre d’altres professio-

nals col·laboren amb l’SRP del CCMC els
doctors César Vargas, cap del Servei
d’Urologia de l’Hospital de Viladecans i
president de la Societat Catalana d’Urologia, i Guillem Bori, especialista sènior
en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
de l’Hospital Clínic de Barcelona.
L’experiència d’aquests dos professionals és un dels molts exemples de com la
recollida de la informació que es deriva
de les reclamacions contribueix a l’obtenció de millores en benefici dels pacients, els professionals i la societat en
general.

Dr. Josep Arimany,
director de l’Àrea de Praxi
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El doctor César vargas va contactar
per primera vegada amb el Servei de
Responsabilitat Professional mèdica
mitjançant la seva col·laboració com a pèrit en
un procediment judicial. En aquella primera
actuació va reconèixer la potencialitat d’una
adequada anàlisi de les reclamacions en
matèria de Seguretat Clínica i va decidir
aprofundir en aquesta via de coneixement.
El 2014 va publicar un primer treball sobre les
reclamacions en urologia, la seva especialitat,
a la revista Medicina Clínica. De la seva anàlisi
destaquen les recomanacions que poden
obtenir-se en diverses àrees concretes de
la urologia, com ara el tractament de la
hiperplàsia de pròstata, les vasectomies o el
diagnòstic de la torsió testicular.

El doctor Guillem Bori destaca entre les
seves àrees d’interès en cirurgia ortopèdica
i traumatologia, la patologia sèptica de
l’aparell locomotor, concretament en
cirurgia protètica. Ha publicat múltiples
articles relacionats amb la seguretat
clínica i les infeccions en cirurgia
ortopèdica i traumatologia. Acostumat als
procediments de notificació i seguiment
de les infeccions postquirúrgiques en
l’entorn assistencial, coneix les limitacions
que pateixen aquests sistemes i ha trobat
en l’anàlisi de reclamacions un excel·lent
complement a aquests, capaç tant
d’identificar casos no detectats en l’entorn
assistencial com d’aportar informació
perduda als casos ja identificats. 

?

La qüestió

la saturació als serveis d’urgències
d’hospitals en el sector públic:
què falla al sistema i quines solucions hi ha

Cèlia Cols,
metge de família a l’EAP
Martorell Rural
La falta de comunicació
entre urgències
hospitalàries i atenció
primària, amb difícil
accés a la historia
clínica compartida
de forma bilateral, és
una dificultat. A més,
la sobresaturació de
les urgències, sovint
massificades per
patologies que podrien
ser resoltes des d’AP,
tampoc ajuda. Un
sistema informàtic
millorat amb una
història compartida real,
milloraria la coordinació
entre serveis, així com
una millor comunicació
entre nosaltres i un
programa d’educació
sanitària encarat als
usuaris.

Mireia Puig,
directora d’Unitat
d’Urgències de l’Hospital
de Sant Pau

Ignasi Bardés,
coordinador mèdic
d’Urgències de l’Hospital
de Bellvitge

Alfons Arizmendi,
cap d’Àrea d’Urgències
i Emergències de
l’Hospital de Terrassa

David Bottaro,
metge de família al
Servei d’Urgències de
l’Hospital Dos de Maig

Els Serveis d’Urgències
(SU) s’han modernitzat
molt, però han de
fer-ho encara més. Cal
promoure’n l’ordenació
i jerarquització amb
professionals acreditats
(és fonamental el
reconeixement de
l’especialitat), i utilitzar
els recursos de manera
eficient i disminuir les
estades. També, per
afrontar èpoques de
sobredemanda, cal
planificar mesures
reguladores amb
la implicació de la
direcció del centre i la
coordinació amb els
serveis hospitalaris.
És fonamental una
gestió diferent i
ajustada a les noves
demandes (tecnologia,
envelliment). L’Hospital
de Sant Pau ha
posat a prova nous
mecanismes amb molt
bons resultats.

Cada centre té una
explicació concreta,
però hi ha causes
fonamentals al col·lapse
als Serveis d’Urgències:
raons intrínseques
com la manca
d’equips especialitzats
i consolidats; raons
organitzatives, com
models de gestió que
condicionen desequilibri
entre demanda
urgent i programada;
raons extrínseques,
com l’exigència de
qualitat d’atenció; o
el desenvolupament
desigual de dispositius
urgents alternatius
al SUH. En la meva
opinió, hi ha prou
experiència per afirmar
que l’adequació de
l’estructura física,
equips especialitzats,
dispositius alternatius a
l’hospitalització i model
gestió centralitzada llits,
milloren la resolució de la
demanda.

La situació de
les urgències és
multifactorial i això fa
que no hi hagi una bola
màgica que doni una
solució. L’augment de
recursos humans o físics
seria només una millora
parcial.
Hauríem de facilitar la
informació als pacients
sobre la utilització
dels recursos sanitaris
i, alhora, ampliar
sistemes alternatius a
l’ingrés hospitalari via
urgències. Hospitals
de dia, hospitalització
domiciliària i millores
en l’atenció primària,
juntament amb
l’ampliació de recursos,
millorarien la situació.

Són moltes les raons
que fan que les
urgències estiguin
saturades, però la
majoria responen a una
mala distribució dels
recursos. Personalment,
no entenc com no es
dóna més prioritat a
la gestió de l’atenció
primària: si aquesta
està saturada per
tràmits burocràtics,
falla el primer esglaó
de l’atenció i són les
urgències les que reben
la càrrega assistencial.
D’altra banda, la manca
de substitucions i de
reforç de plantilla,
especialment en
època de vacances,
incideix directament
en la saturació, a més
de vulnerar principis
d’atenció al pacient,
com la intimitat quan
han de compartir box
o se’ls ha d’atendre al
passadís. 
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Activitat col·legial

recomanacions sobre salut

Conveni amb el
departament de Salut
sobre seguretat
alimentària
El secretari de Salut Pública de la
Generalitat, Antoni Mateu, i el president
del COMB, Jaume Padrós, han signat un
conveni de col·laboració per a la difusió
d’informacions sobre seguretat
alimentària. L’objectiu és incrementar la
difusió dels materials que proporciona
Salut Pública sobre els riscs en seguretat
alimentària, especialment per als
col·lectius més vulnerables: dones
embarassades, nadons i gent gran. La
difusió d’aquests materials es fa a través
de la pàgina web.

Plataforma acredita

actualització de la
Plataforma acredita per
a activitats formatives
La Plataforma Acredita, posada en marxa
pel Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries
(CCFCPFS), ha estat renovada i adaptada
a l’entorn 2.0. Amb aquesta actualització,
els professionals de la sanitat poden
realitzar el procés sencer d’acreditació de
les activitats formatives a través
d’Internet de forma pràctica, senzilla i
molt més còmoda. El CosmoCaixa va ser
el lloc escollit per a la presentació de
l’actualització d’aquesta eina.
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Metges i cooperació

nova edició de les beques
dr. José luis Bada
Com cada any, des de fa 21 anys, el COMB
ha lliurat les beques Dr. José Luis Bada.
L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport
econòmic a metges que volen formar-se
en matèria de cooperació internacional,
ja sigui fent cursos de postgrau o en
projectes sobre el terreny. Enguany, 13
beneficiaris han obtingut fins a 5.000
euros de dotació cada un per poder dur a
terme aquestes iniciatives.
L’acte de lliurament de les beques,
celebrat el passat 27 de novembre, va
comptar amb la presència de Miquel de
Paladella, emprenedor social i creador de
la start-up UpSocial, que va parlar de
l’actualització de la cooperació, passant
per la introducció de les noves
tecnologies i de noves formes de
col·laboració, com el micromecenatge.
En la mateixa jornada, la doctora Àngels
Riu, representant de l’ONG Pobles
Germans a Catalunya, va exposar el
projecte que està desenvolupant al
Congo per combatre el càncer de cèrvix,
que ha comptat amb l’aval del COMB.

Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

Educació sanitària als adolescents

Jornades de Salut
al Carrer. drogues:
alcohol i tabac,
tu decideixes!

Coincidint amb les“Jornades de
Salut al Carrer”organitzades per
l’Hospital Plató, el col·lectiu
Sarrià-Sant Gervasi Districte de
Coneixement ha organitzat un
conjunt de tallers a les escoles de
la zona per donar a conèixer els
efectes nocius sobre la salut del
consum d’alcohol i tabac.
Professionals de la Clínica Sant
Honorat-Maz, el Grup Atlantida,
Policlínica Barcelona i el Col·legi
de Metges de Barcelona han
impartit aquests tallers a alumnes
de 3r i 4t d’ESO amb l’objectiu de
fer aflorar les creences internes
que tenen aquests adolescents
sobre les drogues toves i de
reflexionar sobre els seus efectes
en el cos humà. L’objectiu últim és
que els alumnes prenguin
consciència dels riscos que
comporta per a la salut el consum
del tabac i l’alcohol.
Entre els experts sanitaris que han
participat en les xerrades, va
col·laborar com a representant del
COMB, Leonor Ancochea.

Activitat col·legial

Col·laboració amb
el Banc d’aliments
i Càritas
Els quatre Bancs d’Aliments de
Catalunya han organitzat per sisè any
consecutiu la campanya de recollida el
“Gran Recapte d’Aliments a Catalunya”,
a la qual el COMB hi ha donat suport
fent difusió de la campanya. En la
mateixa línia i amb motiu de les festes
nadalenques, s’ha contribuït també en
la recollida d’aliments per a Càritas per
ajudar els col·lectius més afectats per la
pobresa.

Conferència sobre
“El càncer: reptes
pendents”
Cada cop més augmenta el nombre de
curacions oncològiques, però la seva
superació implica afrontar altres
conseqüències: físiques, psicològiques i
socials. En aquest context, la Fundació per
l’Educació Pública i la Formació en Càncer
(FEFOC) ha organitzat, en coordinació amb
el COMB, la conferència“El càncer: Reptes
pendents”.
En aquest acte, Jordi Estapé, director
científic de FEFOC, i Tania Estapé,
responsable de l’àrea de Psicooncologia de
la mateixa associació, han destacat la
necessitat de personalització del procés de
diagnosi i tractament del càncer com a
elements fonamentals en la seva curació.

Insígnia d’Or de la Professió al
doctor Miquel vilardell
Familiars, amics, membres de la
Junta de Govern i el personal del
Col·legi i el Grup MED han rendit
homenatge a Miquel Vilardell, qui ha
estat president d’aquesta institució
des del 2010 fins al 2014.
En l’acte, Ramon Pujol, membre de
l’anterior Junta de Govern i amic
personal de Miquel Vilardell, ha
compartit algunes paraules sobre
l’expresident com a persona i com a
professional. Visiblement emocionat,
rodejat dels seus fills i dels seus néts,
i la seva dona, el doctor Vilardell ha
afirmat: “Per mi, tots vosaltres formeu
part del camí que jo he fet i que vull
continuar fent.”
Miquel Vilardell (Calders, 1946),
doctorat en Medicina per la
Universitat de Barcelona, és cap del
Servei de Medicina Interna de
l’Hospital Vall d’Hebron des de fa

més de 25 anys i és honorary fellow de
l’American Medical Association. Ha
estat president de la Societat Catalana
de Medicina Interna i degà de la
Facultat de Medicina de la UAB, i
recentment dedica els seus esforços a
pal·liar l’envelliment de la població.
Vilardell ha rebut nombrosos
reconeixements professionals al llarg
de la seva trajectòria als quals ara suma
la Insígnia d’Or de la Professió,
concedida pel Col·legi, en agraïment
per la seva contribució al servei dels
metges. En concret, de la gestió de
Vilardell s’ha remarcat “el seu lideratge
personal i professional, i la capacitat
d’haver conduït la nostra corporació en
moments difícils i de crisi amb una
gestió valenta i transparent”. 
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Premis a l’Excel·lència Professional 2014

defensa del professionalisme en temps de crisi
Cinquanta-dos metges i quatre equips assistencials reben els guardons
de la professió

E

l lliurament dels Premis a l’Excellència Professional 2014 del COMB
a 52 metges i quatre equips assistencials va estar marcat enguany
per la reivindicació del professionalisme en temps de crisi. L’acte, que va
aplegar unes 500 persones al Teatre Romea de Barcelona, va tenir lloc el passat dia
2 de desembre.
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La sessió va començar amb l’acte acadèmic Les vacunes, una història d’èxit, que va
presentar Magda Campins, vocal de la Junta del COMB. Campins va explicar que l’endemà de l’acte es complien “214 anys de la
primera vacunació a Catalunya, pionera a
l’Estat espanyol” i per aquest motiu se celebrava aquesta sessió, en commemoració
del fet que “les vacunes han estat una de

les eines més importants en la història de
la medicina per prevenir més malalties i
per salvar més vides”.
Tot seguit, Pere Joan Cardona, cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut
Germans Trias i Pujol, va pronunciar una
amena conferència sobre Una història de vacunes. Partint de l’exemple de Josep Sal-

Crònica

Més informació:
www.comb.cat

vany, metge nascut al segle xviii que participà a l’Expedició Filatròpica de la Vacuna
antiverola, Cardona va arribar fins avui dia i
va narrar “la croada” de reprendre les idees
de Robert Koch per tal de mostrar l’eficàcia
de “la utilització d’antígens de la tuberculosi
amb gent ja infectada”. Així, Cardona va detallar el desenvolupament de la vacuna
RUTI, de l’any 2000, i les investigacions posteriors amb vacunació terapèutica del seu
equip de la Unitat de Vacunació Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol.
Jaume Padrós, president del COMB, va explicar que els Premis a l’Excel·lència Professional són “un acte festiu, d’autoafirmació,
de renovat compromís de la nostra profes-

sió amb els seus valors, que li són genuïnament propis”. Per Padrós, “els premiats són
aquells que no només fan la seva feina ben
feta, sinó que són mereixedors d’una condició especial, perquè l’han fet i la fan
d’una manera sobresortint, amb el màxim
de potencial personal, més del que s’espera d’ells”. El president del COMB va concloure el seu discurs dient: “Si no fos pel
capteniment i el compromís ètic dels professionals sanitaris que tenim, la sanitat del
nostre país estaria ben segur en fallida. És
amb grans sacrificis individuals que la qualitat, malgrat estar amenaçada, s’ha pogut
mantenir, i des d’aquí reivindico un reconeixement públic a la tasca de tots aquests
professionals”.
Gustavo Tolchinsky, secretari del COMB, va
llegir l’acta de concessió dels Premis a
l’Excel·lència Professional 2014. Els guardonats van rebre els premis de mans de Xavier
Trias, alcalde de Barcelona, Jaume Padrós, i
Elvira Bisbe i Jaume Sellarès, vicepresidents
del COMB.
Després del lliurament dels guardons,
prengué la paraula el doctor Manuel Matas, cap del servei de Cirurgia Vascular de

l’Hospital Quirón, qui va parlar en nom de
tots els premiats. El doctor Matas va declarar que “nosaltres només som una petita
representació dels molts professionals
que, de forma anònima i en el dia a dia, estan molt compromesos amb la seva professió”. “La crisi econòmica també ha convulsionat el sistema sanitari. Per tant, ara
més que mai, el principal repte que tenim
els professionals de la sanitat és fer-la sostenible”, va afegir.
Finalment, intervingué Xavier Trias, qui va
declarar que “entre tots hem fet un magnífic sistema sanitari, i això no és perquè hi
hagi una administració que ho faci, sinó
que és el resultat de l’esforç i el treball de
molts professionals”. Tot i l’“estretor econòmica del nostre sistema sanitari”, va manifestar l’alcalde de Barcelona, “podem estar orgullosos perquè la sanitat és una de
les disciplines d’excel·lència en què ens
podem presentar al món”. Així, Trias va afirmar: “El que hem de tenir és confiança en
nosaltres. Quan veus tota la gent que sou
aquí, quan veus tots els que us han guardonat, vosaltres sabeu que sou un referent”. “Vosaltres sou els que feu el món
millor”, va concloure. 
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D’esquerra a dreta: Jaume Padrós, Xavier Trias, Magda Campins, Gustavo Tolchinsky, Pere Joan Cardona i Manuel Matas.

Cardona destaca la implicació
de Catalunya en la història
d’èxit de les vacunes

trias:“Si no fos pels
professionals, el sistema
hagués entrat en fallida”

Pere Joan Cardona, cap de la Unitat de Tuberculosi
Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol, va fer una
intervenció que volia ser un homenatge a tots aquells metges
conciutadans nostres que van creure en les vacunes i van
lluitar per implantar-les.

Xavier Trias, alcalde de Barcelona va tractar al seu discurs,
entre d’altres, els següents aspectes:

Començant per l’heroi antiheroi del segle xviii, el barceloní
Josep Salvany, que va deixar la pell en l’expedició per
disseminar la vacuna de la verola per Sud-amèrica. Per seguir
amb el gran expert en vacunes català, en Jaume Ferran, el
nostre Pasteur, inventor de la vacuna del còlera i del tifus,
impulsor del Laboratori Municipal de Barcelona, on va produir
vacunes contra la ràbia i seroteràpia contra el tètanus i la
diftèria. Igualment, va recordar l’impulsor de la vacuna BCG
contra la TB, Lluis Sayé; el desenvolupador de la corresponent
soca “Barcelona”, el doctor Pere Domingo Sanjuan, també
fundador dels laboratoris Leti, pioners en les vacunes contra
l’al·lèrgia, i els doctors Ravetllat i Pla i Armengol, creadors d’un
sèrum antituberculós.
“Tot plegat”, afirmà Cardona, “per arribar a avui dia, amb
el decisiu impuls local de les vacunes contra el papil·loma, la
recerca en VIH o la malària per aconseguir un nou candidat, i
els nous plantejaments quant a la vacunació terapèutica o l’ús
de probiòtics contra la tuberculosi. Mostrant la implicació de
Catalunya en la història d’èxit que han significat les vacunes
per a tota la humanitat”. 
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“Se’m dirà: ‘escolta, però ho passem molt malament. És veritat.
Si no fos pels professionals, el sistema hagués entrat en fallida.
La Generalitat està en fallida. Suposo que la gent se n’adona.
I no podem continuar igual. I això ens obliga a prendre
decisions: a ser millors cada dia però, a més, a ser capaços
de fer apostes clares per fer un país nou”.
“Nosaltres no tenim una sanitat cara. El que gastem
respecte al producte interior brut català no fa del nostre
sistema una sanitat cara. El que sí que requereix és més
mitjans”.
“No és veritat que malbaratem els diners de la sanitat.
A més, nosaltres podem estar orgullosos perquè la sanitat
és una de les disciplines d’excel·lència en què ens podem
presentar al món. La recerca que es fa en aquest país, en
aquesta ciutat, és punta de llança, i això ha de continuar sent
així. I això vol dir fer polítiques no a curt, sinó a mitjà i llarg
termini”.
“No es pot tenir un sistema que es trobi en aquesta
estretor econòmica que té el nostre sistema sanitari”. 

Informació col·legial – Comissió de Deontologia
notes de la
Comissió de
deontologia

El Model d’Atenció a
la Cronicitat Avançada
aspectes ètics i deontològics

“Els metges, els fàrmacs i els
comunicats a Trànsit” i “El
respecte als malalts en les
situacions de conflicte als
centres de salut”

La Comissió de Deontologia del COMB va
elaborar un informe sobre el Model
d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA)
en el qual es revisen els objectius i procediments del model; s’identifiquen i analitzen els aspectes ètics i deontològics que
podrien resultar controvertits; es descriu

L

a Comissió de Deontologia del COMB
ha publicat al web col·legial dues Notes on expressa la seva opinió al voltant de dos temes d’actualitat.

“Els metges, els fàrmacs i els comunicats a
trànsit” es deriva de la repetida petició del
Servei Català de Trànsit als metges per tal
que els comuniquin quan un pacient està
prenent una determinada medicació que pot
fer que les seves capacitats al volant disminueixin. La Comissió de Deontologia no veu
justificació per vulnerar l’obligació de secret
professional per aquest motiu i creu que el
deure del metge és donar una bona informació al malalt sobre els riscos de la medicació
—deure que també té la indústria farmacèutica que fabrica o comercialitza el producte— i aconsellar-lo, però que és el mateix
malalt qui ha d’assumir la seva responsabilitat, com passa amb l’alcohol i la conducció.
“respecte per als malalts en les situacions
de conflicte als centres de salut” és el segon document. Tracta de l’actitud dels professionals sanitaris envers els pacients en situacions de vaga laboral o manifestacions, ja
que poden generar en els malalts sentiments
de desconfiança i que posin en dubte la qualitat assistencial. No obstant això, deixa ben
clar que els metges i metgesses tenen tot el
dret a manifestar les seves reivindicacions. 

En la secció Notes de la
Comissió de Deontologia del
web col·legial trobareu tots
els documents que s’han
elaborat fins ara:

breument l’avaluació dels primers resultats de la implementació del model, i, finalment, es donen les conclusions que reflecteixen el parer de la Comissió.
A continuació, reproduïm les conclusions
del document.

Conclusions Informe sobre el MaCa
1. El MACA promou un model d’atenció que té per objectiu millorar
l’assistència de les persones amb malaltia crònica complexa avançada i
amb una expectativa de supervivència limitada. Es basa a aportar les
actituds, habilitats i coneixements propis de les cures pal·liatives a tots els
professionals dels centres i equips assistencials que atenen aquest tipus
de malalts crònics.
2. La identificació precoç de la persona malalta tributària de beneficiar-se
d’aquest model assistencial és la condició necessària per poder procedir a
elaborar un pla de decisions anticipades d’acord amb els seus valors i
preferències. En aquest sentit, i quan la participació és voluntària i fruit del
diàleg, la identificació no té per objectiu establir un pronòstic ni ha de
suposar una estigmatització, sinó que s’ha de considerar una alerta per
poder adequar les intervencions assistencials a les necessitats de la
persona malalta.
3. La problemàtica ètica entorn de l’assistència a les persones malaltes amb
expectatives de supervivència ha estat tinguda en compte pels promotors
i impulsors del model que han demanat el consell i l’assessorament del
Comitè de Bioètica de Catalunya i d’altres comitès d’ètica assistencial. Fruit
d’aquesta iniciativa és el document citat amb les recomanacions sobre els
problemes ètics aprovades pel CBC.
4. El projecte ha estat consensuat àmpliament entre els professionals,
majoritàriament metges que exerceixen en els diferents àmbits
assistencials i que han participat des del primer moment en el disseny del
model i dels seus instruments. Han estat especialment ben valorades les
intervencions formatives que són l’instrument idoni de comprensió,
acceptació i implementació del model.
5. Les primeres avaluacions amb més de 10.000
pacients demostren un elevat grau d’acceptació del
model amb més del 90 % de pacients i famílies que
consideren desitjable la planificació de decisions
anticipades d’acord amb les seves preferències, feta
en fase d’estabilitat amb un professional de la seva
confiança i respectant la confidencialitat. 

Més informació:
www.comb.cat
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Més informació sobre les
quotes col·legials:
www.comb.cat/

l’assemblea de Compromissaris
aprova el pressupost per al 2015
amb més del 80% dels vots

A

finals del 2014 es van celebrar
dues assemblees de compromissaris per abordar el tancament de l’any 2014 i avançar les
línies de treball per al 2015. En
aquest context, el doctor Padrós, president
del COMB, va repassar les principals actuacions de la Junta, destacant la reunió mantinguda amb el president de la Generalitat.
En aquesta reunió es van tractar preocupacions essencials del col·lectiu mèdic, com
l’obtenció de més finançament per al sistema sanitari o la major implicació dels metges en la direcció dels centres assistencials.
Presentació dels resultats del Grup
MEd
En l’Assemblea celebrada al mes d’octubre,
va ocupar la major part de la sessió la presentació dels comptes del Grup MED per
part d’Albert Lluch, conseller delegat i director general del Grup MED. Com que
aquest any hi ha hagut eleccions i, per tant,
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part dels compromissaris són nous, es va
recordar la funció de cada societat i la composició dels seus consells d’administració.
A continuació, es van exposar els resultats
de cada una de les empreses del grup, fent
especial èmfasi en l’evolució del pàrquing
públic Dr. Roig i Raventós, una inversió del
Grup MED finalitzada ara fa un any i que
dóna servei al Col·legi i al barri. A través
d’un vídeo es va mostrar l’interior de l’equipament, així com el nou aspecte dels jardins renovats amb la col·laboració dels veïns.
Gràcies al pla de gestió i promoció, en
menys d’un any s’està superant el pla de
negoci plantejat, amb resultats que es traspassaran al COMB, com totes les activitats
del Grup MED.
Pressupostos del COMB per al 2015
L’Assemblea del mes de desembre es va
centrar en la previsió d’ingressos i despeses per a l’any que comencem. Lluís Este-
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La principal novetat és la bonificació del 50% de la
quota per als metges en situació de precarietat laboral
ve, tresorer del COMB, va exposar un pressupost amb un marcat accent social, basat
essencialment en dos eixos: protegir els
col·legiats més afectats per la crisis econòmica i augmentar la participació dels
col·legiats en la seva institució. El pressupost va ser aprovat pel 81% dels compromissaris.
La principal novetat que incorpora aquest
pressupost és la bonificació del 50% de la
quota col·legial per als metges que estan
en situació de precarietat laboral, que s’ha
fixat en uns ingressos inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional. Igualment, es mantenen les reduccions també
del 50% per als joves col·legiats i les
exempcions per als metges a l’atur. Per a la
resta de la col·legiació, la quota col·legial se
situa en 62 €/trimestre.
Per fer possibles aquestes reduccions, es
manté la contenció pressupostària gràcies
a la solidaritat dels mateixos metges amb
els seus companys més vulnerables, i la
productivitat i l’eficàcia de l’estructura del
COMB i del Grup MED.

Envelliment i precarietat: principals
línies d’actuació
En les dues assemblees també es van
plantejar dues preocupacions que marquen les actuacions iniciades per la Junta.
Marc Soler, director general corporatiu
del COMB, va exposar al mes d’octubre els
resultats de l’anàlisi de la demografia mèdica, que preveuen la jubilació de més
d’un terç dels metges en els propers deu
anys. Així doncs, caldrà seguir treballant
en polítiques que tinguin en compte la
feminització i la globalització per assegurar el relleu generacional.
Al mes de desembre, Gustavo Tolchinsky,
secretari del COMB, va fer una exposició
sobre la precarietat laboral, que es presenta com l’efecte generalitzat de la crisi en el
col·lectiu. Es presenta en contractes d’interinatge i temporals que afecten especialment els metges més joves, generant una
situació laboral insegura. Per aquest motiu, la precarietat centrarà les principals actuacions del Col·legi a curt termini, com és
el cas de la reducció de la quota per donar
resposta als col·lectius més vulnerables. 

Saps quines són les
funcions de
l’assemblea i dels
compromissaris?
L’Assemblea de Compromissaris és,
juntament amb l’Assemblea General
de Col·legiats i la Junta de Govern,
l’òrgan que s’encarrega de vetllar pel
bon funcionament del COMB.
Està integrada per 300 delegats,
a més dels presidents de les seccions
col·legials i el president de la
Comissió de Deontologia. Dins de
l’Assemblea estan representades
totes les comarques de la província
de Barcelona i, com a mínim, hi ha
cinc delegats per a cadascuna
d’aquestes.
Tal com marquen els Estatuts,
les principals funcions dels
compromissaris són: aprovar els
comptes i els pressuposts —com s’ha
fet en l’última sessió—, establir les
quotes col·legials, ratificar els càrrecs
de la Junta de Govern o les
substitucions en cas de vacants,
rebre la memòria de les activitats
anuals i aprovar la creació de noves
seccions col·legials, entre d’altres.
La durada del mandat de l’Assemblea
de Compromissaris és de quatre
anys. Es reuneixen de forma
ordinària tres cops l’any, tot i que
poden fer-ho extraordinàriament a
instàncies de la Junta de Govern. 
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les llistes d’espera
El debat recurrent sobre les llistes d’espera de la Sanitat pública catalana s’ha vist
accentuat darrerament per l’impacte derivat de les restriccions pressupostàries.
Aquest fet ha generat confusió i preocupació tant a la població com als
professionals. En aquest context, la Junta de Govern del COMB creu convenient
fer les següents reflexions i consideracions:
1. Les llistes d’espera són el conjunt de
registres de pacients que necessiten
una determinada prestació a la qual el
sistema sanitari no pot donar resposta
de manera simultània o immediata
a la seva prescripció o indicació. Les
llistes d’espera són un fenomen propi
i característic dels sistemes sanitaris
públics de caràcter universal i gratuït,
com és el nostre, i són presents en la
majoria dels països europeus.
2. L’existència per se d’una llista d’espera no
és qualificable. El fet de ser en una llista
d’espera no ha de ser necessàriament un
fet negatiu, i el nombre de pacients en
espera no hauria de tenir objectivament,
en si, cap significat si el temps de
resolució és l’adequat.
3. L’existència de llistes d’espera té
múltiples causes: relacionades amb
l’oferta de serveis sanitaris, la demanda,
el grau d’autoregulació, els processos
de gestió i coordinació, i els recursos
que s’hi destinen. Les estratègies
centrades en alguns factors aïllats s’han
mostrat poc efectives i curtterministes
i, per aquest motiu, cal un abordatge
multifactorial de la seva gestió.
4. En la pràctica, les llistes d’espera resulten
eines o formes de regulació de la
demanda assistencial en la prestació
de serveis sanitaris públics. Tenint en
compte el marc on es genera, una
llista d’espera s’hauria d’entendre com
a instrument de caràcter tècnic de
planificació del treball que representa
el temps de demora per donar resposta
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a una demanda sanitària. Com a
conseqüència, hi ha temps d’espera
que suposen una gestió adequada dels
recursos i no suposen cap problema de
salut per al pacient.
5. En la majoria de països com el nostre,
les actuacions per gestionar les llistes
d’espera es dirigeixen a:
1. Reduir-les augmentant l’oferta
o moderant la demanda.
2. Reduir els temps d’espera,
incrementant l’oferta, incidint en
canvis en la pràctica clínica i utilitzant
els anomenats temps de garantia.
3. Adequar les llistes d’espera amb
millors sistemes d’informació que
permetin una millor priorització.
6. En la classificació de la llista d’espera el
criteri de prioritat hauria de ser el que
garanteix l’equitat en l’accés. Per tant,
els criteris objectius de priorització i
la transparència de les llistes d’espera
són elements bàsics per a la seva
adequada gestió i acceptació per part
de ciutadans i professionals.
7. En la gestió de les llistes d’espera és
més important la informació de la
situació particular que es pugui donar
al mateix pacient que la informació
estadística general.
8. Per tal de poder fer una avaluació
objectiva de les llistes d’espera, tant
global com per processos patològics
específics, cal disposar d’un sistema
de consens i priorització clínica. La

confecció de la llista s’ha de basar
en sistemes d’informació i mètodes
d’anàlisi estables, sòlids i transparents.
Algunes iniciatives en aquest sentit,
dutes a terme a Catalunya (documents
de priorització de l’AQuAS), són una
eina a tenir en compte.
9. En la pràctica, les llistes d’espera
s’interpreten de manera diversa i en
molts casos de manera interessada:
com un mecanisme de regulació
econòmic, com un indicador de
necessitats no ateses, com a indicador
d’assignació inadequada, com a
responsabilitat només de qui governa.
Aquesta disparitat interpretativa no
contribueix en absolut a una solució
lògica, serena i racional de la situació
de les llistes d’espera. Alhora, afavoreix
la confusió i la pèrdua de confiança en
els serveis sanitaris.
10. La inexistència de mètodes i
paràmetres d’avaluació de les
llistes d’espera prou consensuats
i la dificultat de comprensió, per
a la majoria de la població, de la
complexitat dels processos emprats
fa que sovint el debat al voltant
del fenomen de les llistes d’espera
s’esbiaixi i s’allunyi de la racionalitat i
el rigor convenients.
11. La patologia urgent i greu no està
inclosa en les llistes d’espera objecte
d’aquest document. En termes
generals, la patologia urgent rep
una adequada resposta per part del
sistema sanitari.
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RECLAMEM, per tant, que:
1. Hi hagi un esforç de les institucions
sanitàries i, en el nostre cas, del
Departament de Salut, per clarificar
els paràmetres d’anàlisi i discussió
relatius a les llistes d’espera emprant
instruments prèviament consensuats
amb els professionals i els agents
implicats, amb la màxima transparència.
Entre d’altres, cal revisar la llista dels
14 procediments garantits, alguns dels
quals no compten amb el consens
professional majoritari i distorsionen
l’activitat assistencial dels centres.
2. Tots els interlocutors del sistema
sanitari facin un esforç per situar el
debat sobre les llistes d’espera dins
del rigor i l’objectivitat, emprant una
visió global i constructiva, i fugint de
situacions particulars, sovint analitzades
o presentades fora de context. Per
aquesta tasca demanem la col·laboració
dels mitjans de comunicació.
3. S’augmenti i faciliti el coneixement dels
pacients sobre el seu procés de malaltia
per ajudar a incidir sobre la demanda.
La informació als ciutadans i malalts, i la
seva participació activa en els processos
de presa de decisions i d’educació
sanitària afavoririen la coresponsabilitat
i la gestió de les demores.

4. En cap cas els temps
garantits pels 14
procediments es converteixin
en l’únic objectiu de gestió
de la llista d’espera. Així doncs, l’objectiu
hauria de ser atendre en primer lloc
aquells malalts que, per les seves
necessitats clíniques, més ho necessitin.
5. Els professionals sanitaris tinguin un
paper més actiu i decisori en la gestió
i els resultats de les llistes d’espera
deixant de ser únicament prescriptors
o uns elements més de la cadena. En
aquest sentit, també cal reduir l’excessiva
burocratització dels processos. Els
professionals sanitaris han d’esdevenir
elements clau de la gestió de les llistes
d’espera, han de tenir autonomia,
informació i els incentius adequats per
poder-les gestionar correctament. Aquest
paper és clau en la priorització de les
llistes d’espera i en la seva adaptació a la
realitat clínica canviant de cada pacient.
6. Cal reduir la variabilitat diagnòsticterapèutica, que és un element important
en les indicacions de prescripcions.
L’adequació de l’evidència a través de
protocols i guies consensuats, i amb el
suport en les millors dades científiques
disponibles tenen un paper destacat.

7. Millori la coordinació entre nivells
assistencials. L’atenció primària ha
de tenir un paper clau en el procés
diagnòstic i de priorització, atès el seu rol
d’acompanyament integral del malalt,
perquè és qui compta amb més elements
per contextualitzar les necessitats concretes
i globals dels pacients. És important
destacar el procés de cura, manteniment,
recuperació i acompanyament a banda de
l’objectiu curatiu.
8. Millori el contínuum assistencial i s’eviti
la demora en la resolució, no només dels
14 processos quirúrgics garantits, sinó
de molts altres procediments diagnòstics
i terapèutics, sovint més transcendents
per a la salut dels pacients.
9. S’incorporin les noves tecnologies
de la informació i la comunicació per
millorar el rendiment dels processos
d’atenció. Així mateix, cal l’enfortiment
de mètodes i dispositius sanitaris com
la cirurgia sense ingrés, la cirurgia major
ambulatòria (CMA) i les consultes d’alta
resolució, que ja s’han demostrat eficaces
en molts casos.
10. S’aturi la disminució dels pressupostos
de la sanitat pública que per quart any
consecutiu pateix el sistema sanitari.
La disminució del pressupost ha
incidit directament en la disminució
progressiva de les inversions en
reposicions i noves inversions dels
centres sanitaris i en la disminució de
les retribucions dels professionals, fets
que perjudiquen el desenvolupament
del sistema sanitari. 
10 de desembre de 2014
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Els millors metges, segons els
metges
El Col·legi de Metges de Barcelona
va lliurar ahir, al teatre Romea, el
premi a l’excel·lència professional a
52 professionals i quatre equips que
un tribunal de col·legues ha elegit per
virtuts que no sempre es prenen en
consideració, com són l’abnegació,
l’altruisme, la disponibilitat, el
compromís, la proximitat i l’experiència.
“Molts no són coneguts fora del seu
àmbit d’actuació, però tots ells serien
els metges que elegirien altres metges
per posar a les seves mans la persona
més estimada”, resumeix Jaume Padrós,
president del COMB. En la llista
(http://goo.gl/uTPAeR) hi ha un bon
nombre de metges d’assistència primària
al costat d’especialistes d’hospitals grans
i petits, de salut mental o d’equipaments
sociosanitaris. Hi ha experts en
epidemiologia, medicina esportiva,
problemes ètics, cardiologia… I també
algun que s’acaba de jubilar.
La Vanguardia,
3 de desembre de 2014
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El futur de l’autogestió a l’aP catalana
està en entredit
La fórmula de l’autogestió pura en atenció
primària (mitjançant entitats de base
associativa de metges i infermeres) semblava
consolidada a Catalunya però, divuit anys
després de la primera experiència (ABS
Vic 2 Sud-CAP El Remei, 1996) i amb tretze
d’actives que han demostrat bons resultats,
el seu futur està en entredit. És el que es
desprèn dels concursos públics en curs
del Servei Català de la Salut (CatSalut) i de
l’aportació de diversos diputats de la cambra
legislativa autonòmica en les XVIII Jornada
de l’Associació Catalana d’Entitats de Base
Associativa (ACEBA), celebrada a la seu del
Col·legi de Metges de Barcelona (institució
que va impulsar el model inicialment) la
setmana passada.
Diario Médico,
9 de desembre de 2014

El COMB lliura els Premis a l’Excel·lència
Professional a 52 metges
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB) va lliurar els Premis a l’Excel·lència
Professional a cinquanta-dos metges i

quatre equips assistencials de Barcelona
que han destacat a criteri dels jurats
constituïts per metges i metgesses de
reconegut prestigi, per l’excel·lència i la
qualitat en l’activitat professional. […]
Gaceta Médica,
9 de desembre de 2014

El Col·legi de Metges de Barcelona
felicita el nadal recordant el fenomen
de l’especialització
L’especialització mèdica és un fenomen
que va començar a Occident a finals del
segle xix, segons recorda el Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona (COMB) en el
darrer llibret de la col·lecció d’història de
la medicina amb què tradicionalment
felicita el Nadal.
L’expansió de l’especialització
mèdica es va produir en el primer terç
del segle xx, coincidint amb l’augment
dels coneixements científics i amb
l’aparició de metges brillants, tant en
l’àmbit assistencial com en el de la
docència. […]
Diario Médico,
22 de desembre de 2014

Dossier

la preparació per a la jubilació
dels metges i metgesses
A Barcelona en 16 anys, entre el 2014 i el
2030, s’hauran jubilat 12.362 metges i metgesses, és a dir, previsiblement l’equivalent
a un terç del total.
Sembla evident, doncs, que arribar a la jubilació en les millors condicions i des de tots
els punts de vista és i ha de ser una prioritat
per al metge, pel COMB i també per a les institucions sanitàries.
Aquesta prioritat no és d’ara. La mateixa posada en marxa del Programa de Protecció
Social del COMB ja estava associada a
aquesta realitat de la professió mèdica i, en
aquest sentit, entre altres accions, ja es van
organitzar uns primers cursos de preparació
per a la jubilació l’any 2008. Tanmateix, s’ha
volgut acostar al màxim aquesta formació
als professionals propers a la jubilació, portant el curs al seu lloc de treball, i facilitar
l’accés en les millors condicions.
En aquest sentit, la Gerència i la Direcció
Mèdica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, d’acord amb l’Associació de Metges Jubilats del mateix Hospital i de manera con-

junta amb el COMB i la seva Secció de
Metges Jubilats, varen acordar desenvolupar un Curs de Preparació per a la Jubilació.
L’objectiu era molt bàsic: fer conscients els
metges i metgesses de l’arribada d’aquest
nou període vital i donar-los accés a un conjunt de coneixements, recursos i serveis que
aportessin més garanties i seguretat pel que
fa al benestar i a la qualitat de vida del metge i el seu entorn familiar i relacional.

3. Sobre herències, donacions i apoderament a Catalunya.
4. Taller de planificació del Projecte Vital de
Jubilació.
5. Envellir bé.

Els trets bàsics d’aquest curs han estat:

Per a cadascun dels blocs formatius, s’ha
volgut comptar amb docents que no solament coneguessin a fons la temàtica sinó
que tinguessin una provada capacitat pedagògica i, també com a element cabdal, un
coneixement d’allò que significa la professió mèdica.

• Adreçar-se bàsicament a metges i metgesses de 55 a 65 anys i també a aquells recentment jubilats. A més, es va convidar
les parelles o cònjuges a participar-hi.
• Realitzar-se en espais del mateix Hospital
Universitari de Bellvitge, llevat de la darrera activitat, que es desenvolupà al llarg
d’un sopar-cloenda a la seu del COMB.
• Girar al voltant de cinc accions formatives:
1. La jubilació en perspectiva. Els professionals de la medicina davant de la seva
jubilació.
2. Preparant el futur: planificació econòmica.

Ha estat un propòsit també del COMB començar a fer aquest curs en el si dels grans
establiments hospitalaris públics per tal de
cercar el màxim aprofitament i incidència.
En aquest sentit, i després de l’Hospital Universitari de Bellvitge, hi ha la previsió de
poder seguir amb altres de Barcelona. S’han
començat a fer les gestions oportunes per
tal que l’Hospital de la Vall d’Hebron i
l’Hospital Clínic puguin ser els següents receptors d’aquesta iniciativa, sense descartar traslladar-la a qualsevol tipus de centre
sanitari. 

Evolució anual de jubilacions COMB
Metges que faran 68 anys (edat
mitjana de jubilació de la professió).
Any per any: 2014-2030
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Tema de debat

Manuel Sans Segarra,
vicepresident de la Secció Col·legial de
Metges Jubilats i president de l’Associació
de Metges Jubilats de l’Hospital
Universitari de Bellvitge

L

a medicina comporta un alt grau
d’implicació personal i professional
que perdura durant tota la vida del
metge. Som i serem metges fins a
l’últim dia de la nostra existència.
Una professió amb aquestes característiques requereix un alt grau de vocació amb
esperit altruista i de servei a la societat.

La jubilació condiciona un cessament
brusc de l’activitat professional, especialment en el cas dels metges que només
treballen en l’àmbit hospitalari, un collectiu cada cop mes nombrós en el nostre
entorn. Aquest cessament brusc, sobretot
si no hi ha hagut una conscienciació i preparació prèvies, pot provocar inquietud,
desorientació, dificultats i, de vegades,
patologia.
És també un moment en el cicle vital del
metge en el qual poden afegir-s’hi altres
problemes de tipus sanitari, assistencial,
familiar, social i econòmic. En la meva experiència, la salut és el tema que mes preocupa al metge jubilat.
Fa sis anys que em vaig jubilar, el que em
permet fer una sèrie de consideracions
sobre aquesta etapa tan important de la
meva vida. La meva jubilació no ha estat
total i, per tant, no ha suposat un cessament brusc de la meva carrera professional, ja que compartia l’activitat hospitalària i la docència universitària amb la meva
activitat privada, que ha tingut continuïtat.
No obstant això, no deixo de reconèixer
que la meva labor hospitalària i docent és
la que mes satisfacció professional m’ha
proporcionat.
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Com afronta
el metge
la jubilació
Recordo que vaig començar a pensar i ser
plenament conscient de la jubilació pocs
mesos abans. La meva intensa implicació
amb la cirurgia era per a mi el mes important i vaig fer la meva tasca amb la mateixa
il·lusió i dinàmica fins a l’últim dia.
Reconec que la preparació per a la meva
jubilació va ser insuficient, per falta de
mentalitat i sensibilitat a l’hora d’encarar la
nova etapa. També és cert que la informació sobre la jubilació que vaig obtenir de
la Fundació Galatea em va ser útil per les
seves reflexions, debats i suport científic.
Els primers dies de la jubilació no van ser
fàcils. Tenia molt presents els records de la
meva activitat professional hospitalària, que
es manifestaven fins i tot en els meus somnis.
He tingut la sort que la meva família, sobretot la meva esposa, ha estat un autèntic
bàlsam que m’ha ajudat a superar aquesta
fase de la meva vida.
Després d’aquestes reflexions i amb la meva
experiència actual he arribat a una sèrie de
conclusions que poso a la consideració dels
companys que s’han de jubilar properament.
a) La jubilació s’ha d’afrontar amb optimisme, dinamisme i il·lusió.
b) Hem d’estar fermament decidits i convençuts que podem tenir una jubilació
plena, activa, positiva i continuar sent

útils i al servei de la societat, però, evidentment, amb uns altres objectius.
c) És el moment de desenvolupar aquelles
aficions que no hem pogut practicar durant la vida professional. Les anomenades “assignatures pendents” que tots tenim. En el meu cas, la música i la guitarra
clàssica, perquè penso que sempre hi ha
temps mentre hi hagi il·lusió.
d) Mantenir una activitat intel·lectual constant, amb la lectura, l’escriptura de vivències i experiències personals i la memorització, activitats que originen un efecte
molt positiu en la neuroplasticitat.
e) Cuidar la salut amb controls, exercicis,
alimentació adequada i complements
apropiats.
f ) Planificar l’economia, que en aquesta
nova etapa de la vida presenta canvis importants. Penso que hi ha dos aspectes
que cal considerar quan arriba la jubilació: no tenir préstecs i organitzar les despeses de manera que siguin sostenibles
amb la nova economia.
Per donar suport al metge en aquesta etapa tan important de la seva vida, el COMB,
juntament amb l’Associació de Metges Jubilats de l’Hospital Universitari de Bellvitge,
han organitzat aquest Curs de Preparació a
la Jubilació de Metges, amb la finalitat de
conscienciar i preparar els metges i metgesses de manera que aquesta nova etapa
continuï sent una vida plena, positiva, creativa i de servei a la societat. 

Tema de debat

Eulàlia Masachs,
col·laboradora de la Fundació
Galatea i docent del Curs de
Preparació per la Jubilació

L

“Metge, no ho deixes de ser mai”
a medicina té un fort component
vocacional i d’implicació personal.
Fer de metge sovint esdevé un estil de vida i un rol de transcendència social. La capacitat d’influència
sobre altres persones i les compensacions
rebudes en la relació assistencial, així com
la identificació amb una institució, equip
o servei al qual es pertany, marquen una
identitat mèdica, que transcendeix l’àmbit
estrictament laboral.
“Mirar més pels altres que per un
mateix”
Des d’una identitat fonamentada a resoldre el patiment dels altres, el tarannà dels
metges i les metgesses tendeix a minimitzar les pròpies necessitats, tal com passa
amb els afers de la pròpia salut. Aquesta
qüestió afecta també la manera d’afrontar
la jubilació. I, en aquest sentit, la manca de
previsió n’és un tret característic.
“actituds davant la jubilació: amb
quina ens identifiquem?”
La Fundació Galatea va dur a terme un
Estudi de les necessitats dels professionals
de la medicina relacionades amb el moment de la jubilació on s’identificaven les
reaccions i maneres de fer front a aquest
moment de canvi vital. Per a alguns, la
jubilació “fereix”, es viu com un imperatiu legal injust, que està lluny dels propis
desitjos. Se sent com un empobriment

“Una jubilació saludable és
la que pot donar sentit a
la trajectòria professional
viscuda i trobar nous espais
i activitats, siguin o no de
l’àmbit mèdic, on continuar
desenvolupant els seus
valors”
vital i com una manca de reconeixement
social. Entre els que rebutgen la situació,
alguns pretenen que res no canviï i s’organitzen una vida laboral al mateix ritme,
privadament. Cal dir que aquesta pot
ser en molts casos una bona estratègia
“d’aterratge gradual” al nou estatus, però
també pot ser fruit de la negació, una fugida endavant.
Contràriament, altres ho viuen com l’alliberament d’una feina que compromet
molt, com un dret guanyat després d’una
dedicació intensa. Són aquells professionals que noten que, davant els canvis en
l’entorn, han de deixar pas als que vénen
darrera i dedicar-se a projectes vitals que
fins ara han estat ajornats. Finalment, també hi ha qui mai ha viscut la feina amb
tanta intensitat i per a qui jubilar-se és un
esdeveniment més de la vida. Generalment, persones que ja feien moltes altres
activitats, que com a jubilats seguiran fent.

“Els professionals de la medicina
sempre tenen una bona sortida?”
L’estudi feia evident que les organitzacions
tampoc ajuden els metges i metgesses
davant la jubilació. Contràriament al que
passa en altres sectors, manquen polítiques de recursos humans que incloguin la
planificació, l’assessorament, la flexibilitat,
el cessament progressiu d’activitat… Hi ha
la creença que es tracta d’una qüestió personal per a la qual els metges i metgesses
sempre tenen una bona sortida.
Quins són els reptes per al professional?
Pensar en la jubilació implica fer front als
sentiments d’incertesa d’una nova etapa
que no s’organitzarà al voltant de la feina, tot
i que els valors i les actituds que han marcat
la identitat mèdica continuen presents. Probablement, és cert allò que serà el reflex de
com s’ha viscut. Ara bé, una jubilació saludable és la que pot donar sentit a la trajectòria professional viscuda i trobar nous espais
i activitats, siguin o no de l’àmbit mèdic, on
continuar desenvolupant els seus valors. Si
a més tenim en compte que l’edat de jubilació no es correspon generalment amb una
pèrdua de capacitats, aquesta continuïtat
és encara més necessària. Construir alternatives comporta saber quan, com i de què
s’ha de prescindir i en quines altres coses, a
més de la feina, s’ha d’invertir. 

Què en penses tu?

Volem saber la teva opinió. Escriu
un comentari al blog del Col·legi.
debat.comb.cat
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Seccions col·legials i juntes comarcals
Metges de Sinologia i Patologia Mamària

XIv Congrés Català de
Mama

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

La Secció va celebrar, el dilluns 24 de novembre, una sessió sobre el mètode Osna,
en la qual va fer de moderador Carles Llebaria, i que va tenir com a ponents Xavier
Gali, de l’empresa Sysmex, i Vicente Peg,
patòleg de la residència hospital de la Vall
d’Hebron, que va ser molt interessant i va
tenir una bona afluència d’assistents.
Volem avisar que el proper mes de
març del 2015 es farà una altra sessió al

Metges MIr i Metges Joves

la Medicina de Família tampoc ha de tenir límit
d’hores
Marc Tarín,
vocal de la Secció Col·legial
de Metges MIR i Metges Joves
Arran de la vaga de residents de l’Hospital de la Vall d’Hebron de principis de
l’any passat, es va arribar a l’acord de suprimir el topall de 850 hores anuals de
guàrdia. Aquest topall anava en contra
de la formació dels residents, limitant-los
les hores de guàrdia, cosa que repercutia
directament sobre la seva docència. Un
parell de mesos després, es va tornar a

introduir el topall però només per als residents de Medicina Familiar i Comunitària sense cap motiu aparent. Diferents
residents d’aquesta especialitat es van
posar en contacte amb el COMB i la Secció MIR i Metges Joves per demanar ajuda per resoldre la situació. Consideren
que és un greuge comparatiu envers la
resta d’especialitats i que es veuran especialment perjudicats els residents petits (primer i segon any) en la seva part
de formació hospitalària, per tal com poden trobar-se sense hores a tres mesos
vista de canviar d’any de residència.

Metges acupuntors

Iv Congrés Mèdic Internacional d’acupuntura
dels ponents que ens ho varen autoritzar,
Albert Garcia i Janeras,
president de la Secció de Metges que estan penjades al nostre web: www.
metgesacupuntors.org.
Acupuntors
Aquests passats 8 i 9 de novembre hem
fet el IV Congrés Mèdic Internacional
d’Acupuntura de Barcelona amb el tema
Acupuntura i trastorns psicosomàtics en el
qual vàrem assolir un nivell científic molt
alt. Ens felicitem per la perfecció en l’organització i per la selecció dels ponents,
molts dels quals acupuntors internacionals. Es poden veure les presentacions
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En l’apartat de formació, hem de recordar que el proper mes de febrer iniciarem un
nou Curs d’introducció a l’acupuntura mèdica, que es farà al Centre d’Estudis Col·legials.
Quan surti a la llum aquest número de la
revista col·legial, ja haurem fet les eleccions
reglamentàries de la nostra junta, que aquest
cop es renova sencera per la dimissió dels
càrrecs que no es renovaven. Aquesta nova
junta haurà de seguir impulsant la difusió de
l’acupuntura a la societat.

COMB, organitzada per la junta de la Secció
de Sinologia. S’avisarà amb temps.
Recordem que el proper Congres Català
de Mama, que serà el XIV, es farà a l’Hospital
de Vilafranca del Penedès, els dies 3, 4 i 5 de
juny del 2015.
Més informació al 938 180 440 o escriviu
a tcusco@csap.cat.

Metges d’assegurança lliure

Per un marc regulador
contractual amb les
entitats d’assegurança
lliure
Ramon Torné,
president de la Secció de
Metges d’Assegurança Lliure
El passat mes d’octubre, Jaume Padrós,
president del COMB, va dirigir-se als representants polítics per avisar de la necessitat
de defensar l’interès general, enfront de la
situació de l’”oligopoli” que considera que
generarà la fusió entre IDC Salud i Quirón.
Tot i l’autorització de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia
(CNMC) a la fusió d’aquests dos grups,
Padrós va advertir de diferents riscos que
aquesta fusió pot comportar, com són la
concentració de preus i les traves a la lliure elecció de metges i centre, aquest últim com un dels majors valors del sector
privat.
El mes de juliol de 2014, els membres
de la Junta de Govern del COMB van visitar el President de la Generalitat, Artur
Mas, a qui el doctor Padrós va expressar
les diverses problemàtiques que patim els
metges. Pel que fa al sector de les entitats
d’assegurança lliure se li va demanar un
marc regulador contractual que permeti
donar transparència, sostenibilitat i continuïtat a les relacions entre els metges que
treballen per compte propi i les entitats
d’assegurances de salut. 

Seccions col·legials i juntes comarcals

JuntES COMarCalS
>>>
ANOIA

>>>
OSONA

>>>
BERGuEDÀ

La professió sanitària de l’Anoia va celebrar a
Igualada la setena edició d’una nit en la qual
més de 130 professionals de la medicina, de
la infermeria, de la farmàcia i de la fisioteràpia
fan un acte de reconeixement als companys i
lliuren la beca formativa per als professionals
de la salut de l’Anoia. En el decurs de l’acte
es va homenatjar els professionals que
han deixat l’exercici actiu i es va donar la
benvinguda als nous professionals que s’han
incorporat com a residents de primer any.

La celebració de Sant Cosme i
Sant Damià és la data en la qual
la Delegació d’Osona del COMB
homenatja els professionals de la
comarca en el marc del lliurament
dels Premis Sanitat Osona que celebrà
la XXXII edició. També es va fer el
lliurament de la Beca d’Investigació i
el Premi FORES-Beca Consultori Bayés
en Ciències de la Salut.
En l’acte celebrat a l’Ajuntament
de Vic, Jaume Padrós, president
del COMB, i Francesc Xavier Clos,
president de la Junta Comarcal
d’Osona, van atorgar els guardons de
les activitats esportives i del concurs
de fotografia, dibuix i pintura.
El periodista Jordi Basté va
pronunciar una conferència sobre el
paper dels mitjans de comunicació en
una època tan canviant com l’actual.
Per celebrar el Dia Mundial del
Cor es va organitzar la tradicional
caminada popular que suma 15
edicions. Així mateix, la Junta
Comarcal d’Osona va fer l’acte de
lliurament en favor d’Osona contra
el càncer de l’import del concert
benèfic que la coral del COMB va
oferir en la Festivitat de Sant Cosme
i Sant Damià.

Amb el tema “Madurant al segle xxi: de
l’adolescència a l’envelliment”, el 12 de juny de
2015, es celebrarà, al Pavelló de Suècia de Berga,
la cinquena edició de la jornada de l’atenció
primària al món rural, en la qual es tractarà el
procés de madurar, d’evolucionar, de fer-se gran,
de la precocitat de l’adolescència i del retard de
l’envelliment. D’altra banda, també es debatrà
com es fan grans els professionals i si es té en
compte la jubilació.

7a edició de la nit de la
professió

>>>
BAGES

Primer premi Metge Bagenc
En el marc de la 18 edició de la Vigília de
Sant Lluc, la festa dels metges del Bages
celebrada a Manresa, es va inaugurar un
nou guardó, el Metge Bagenc 2014. Aquest
premi s’atorga per votació popular i amb la
presentació de candidatures pels metges
de la comarca. El guardó va ser concedit al
doctor Antonio Garde Garde.
Com cada any es va fer el lliurament del
XII Premi del Bages al Metge Jove, del XVIII
Premi del Bages de Ciències Mèdiques, del
XVIII Premi de Vivències Mèdiques “Doctor
Pere Tarrés i Claret” i el XVIII Premi d’Història
de la Medicina Catalana “Oleguer Miró i
Borràs”. També es van donar els diplomes
Gaudeamus en reconeixement a la tasca
dels metges jubilats.
A la Vigília es va parlar sobre el futur de
la sanitat al Bages que segons va concloure
Pere Bonet, president de la Junta Comarcal
del Bages, passa “pel treball en xarxa, les
aliances i les decisions compartides”.

la festa de la sanitat
a Osona

v Jornada d’atenció Primària al
món rural

>>>
VALLÈS OCCIDENTAL

Conferències sobre la problemàtica
dels metges de residències
geriàtriques i la cooperació
El passat desembre es va celebrar a Sabadell una
conferència sobre el model català d’atenció a
les persones que viuen en centres residencials
a càrrec de Albert Ledesma, director del pla
interdepartamental d’atenció i interacció social i
sanitària, i Carles Blay, responsable operatiu del
programa de prevenció i atenció a la cronicitat.
Aquest acte el va presentar Josep Maria Sans,
president de la Junta Comarcal del Vallès
Occidental, que també va presidir la sessió sobre
la medicina del segle xxi vista des de la Cooperació
en la qual Xavier de las Cuevas, president de
la Secció Col·legial de Metges Cooperadors,
va exposar la seva experiència en el camp de
refugiats de Nyarugusu de Tanzània. 
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Obituaris
Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat

Josep Fàbregas
Poveda
(1946-2014)
El doctor Josep
Fàbregas, psiquiatre i
emprenedor, va
contribuir amb la seva
empenta al canvi
d’enfocament de
l’atenció de les
patologies mentals
des del seu pas per la
Facultat de Medicina
fins als últims dies de
la seva vida. Des dels
inicis de la seva carrera
es va interessar per la
modernització de les
institucions sanitàries
a casa nostra, i va
viatjar arreu d’Europa
per estudiar diversos
moviments
psiquiàtrics que
després aplicaria en
la seva manera
d’atendre i entendre
els pacients.
El doctor Fàbregas va
ser pioner en la creació
del primer hospital de
dia a Barcelona, i fins
al final va dirigir el
CPB, Centre de
Psicoteràpia
Barcelona–Serveis
Salut Mental, una
entitat que gestiona
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programes sanitaris i
socials des dels
serveis especialitzats
de suport a l’atenció
primària de salut fins
als serveis
residencials, passant
pels d’internament i
rehabilitació. No en
va, aquest
enfocament integral
coincideix amb la
creença de Josep
Fàbregas de situar la
relació amb els
pacients com un
instrument terapèutic
de primer ordre i en
estreta col·laboració
amb els familiars dels
pacients.
Autor de nombroses
publicacions i llibres,
principalment sobre
psiquiatria
comunitària,
psicoteràpia grupal i
organització de
l’assistència
psiquiàtrica, va
mantenir una estreta
col·laboració amb el
COMB, sobretot en la
creació de la Clínica
Galatea, centre de
tractament dels
trastorns mentals,
inclosos els addictius,
especialitzat en
l’assistència dels
professionals sanitaris,
fet que va possibilitar
que el programa
PAIMM gaudís d’un
centre propi de gran
qualitat. 
Jaume Padrós,
president del Col·legi
de Metges de Barcelona

El Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar, el passat 4 de novembre,
un funeral en memòria dels metges difunts de Barcelona en el qual es va
retre homenatge als següents col·legiats:
Ramon Aguila Carmona;
Antonio Alberti
Picornell; Tomas Amat
Puertolas; Joaquin
Arumi Bonet; Ignacio
Balaguer Vintro; Jose Mª
Banus Romero; Francesc
Bañeres Barril; Carlos
Bargallo Barnaba;
Fernando Bartolome
Fernandez; Juan Bea
Girons; Luis Bernet
Ribera; Narcis Boada
Vilallonga; Antonio
Bobe Mallat; Ignacio
Bofill Polino; Joan Bonet
Riera; Jose Luis
Caballero Perez; Jose
Luis Calderon Ruesca;
Francisco Campillo
Pastells; Luis Campos
Navarro; Jose Canals
Cadafalch; Jose
Cañadell Carafi; Jose
Luis Capdevila Cruz;
Raul Cardesin Castro;
Eduardo Carmaniu
Tarrado; Jose Carreras
Barnes; Miguel Catalan
Biel; Luis Comas
Masmitja; Joan Cordoba
Cardona; Beatriz Josefa
Cordoba Perea; Pompeu
Cotonat Garcia; Carlos
Crexells Figueras; Javier
Cuenca Fernandez;
Manuel De Fuentes
Sagaz; Alberto De Grau
Aznar; Carmen Rosa De
la Rosa De los Rios;
Miguel Angel De Miguel
Diaz; Alfonso Diez
Romero; Luis Duran
Barrionuevo; Bolos
Eighian Baho; Arsenio
Espinar Martin; Eduardo
Estadella Esterri;
Francisco Fabrega
Xumetra; Josep
Fàbregas Poveda; Emilio
Felip Brufau; Xavier

Feliu Pala; Jesus
Fernandez Baizan;
Alfredo Ferran
Perez-Bufill; Jorge Ferrer
Ruiz; Pere Folch Mateu;
Fernando Fonseca
Mañez; Lorenzo Fornells
Domenech; Luis
Franques Ribera;
Joaquin Franquesa
Baguena; Antonio
Fumado Esteve; Benito
Gadea Garrido; Angel
Garcia Moya; Pedro
Gausa Rull; Javier
Gimenez-Salinas Lerin;
Mª del Carmen Godet
Gimeno; Jose Antonio
Gomez Acha; Guillermo
Gomez Sebastian;
Xavier Gomila Vila; Jose
Maria Gonzalez Esteban;
Juan Graell Graell; Celia
Grova Gonzalez;
Abelardo Guarner Vila;
Lluis Gubern Pi;
Alejandro Guimera
Pastor; Josep Maria Guri
Saguer; Andres
Gutierrez Fernandez;
Rafael Guzman
Hernandez; Magdalena
Heras Fortuny; Ramon
Hernandez Anton;
Maria Carmen Jimenez
Tejada; Jose Luis
Jimenez-Arenas
Coromina; Eva Jorba
Vives; Francisco Jove
Balleste; Natalia Jove de
Miquel-Blondel; Alberto
Jovell Fernandez;
Joaquin Juvanet Sort;
Juan Lillo Florit; Daniel
Llorens Morera; Jose
Maria Llusa Sorribas;
Daniel Lopez Fernandez;
Jose Manuel Lucas
Crespo; Joaquin Macho
Doria; Oriol Marti
Carrasco; Armando

Marti Vicente; Jose Luis
Marti Vilalta; Maria
Soledad Mendez
Codina; Manuel
Micheto Lasheras;
Emilia Montserrat
Gomez; Jose Muñoz
Benitez; Mariano Muxi
Olives; Gabriel Navarro
Soto; Alfonso Nuñez
Cirera; Jose Maria
Nuñez Cirera; Rafael
Pacheco Roca; Rene
Pacheco Zambrana;
Enrique Palau Bouffard;
Rafael Pares Avila; Jose
Pasco Masso; Eulalia
Planas Domingo; Teresa
Pijuan Sabate; Jose Ma.
Pons Font; Enrique
Portell Goetz; Jaume
Posa Sanchez; Angels
Pulido Mateu; M. Carme
Ribas Barba; Francisco
Javier Rivero Ascaso;
Josep Maria Roca
Solsona; Manuel
Rodriguez Coque; Maria
de la O Rodriguez
Lopez; Miguel Rovira
Cuni; Jose Antonio
Sanchez Carranza;
Isidro Sancho Villa;
Ramon Sant Canudas;
Carlos Sauret Clemares;
Buenaventura Segui
Hervera; Francisco Sidro
Llobet; Agustin Sitjes
Riera; Francisco Sole
Balcells; Francesc Spa
Matas; Alberto Sueiras
Fechtenburg; John
Talvy Mosacho; Maria
Manuela Valdelomar
Aguayo; Enrique
Vendrell Torne; Juan
Verges Calduch; Xavier
Vila Biosca; Carlos
Vilalta Bernet; Enric
Xicart Perera; Francisco
Javier Zuazu Nagore. 

Informació col·legial
disponibles els
diplomes d’assistència
als actes del COMB
Els col·legiats que assisteixin als actes,
jornades o sessions organitzats pel COMB
o les delegacions comarcals, ja poden
descarregar-se el certificat d’assistència.
Amb aquesta eina els col·legiats podran
acreditar la seva participació en les
activitats col·legials. Per fer la descarrega
del document, s’ha d’introduir l’usuari i la
clau de pas que dóna accés a la zona
restringida de la pàgina web o el certificat
digital. Una vegada s’accedeix a l’espai, es

Accés diplomes
d’assistència:

Xavier Gómez-Batiste
i Pedro alonso nomenats
per l’OMS responsables
de cures pal·liatives i del
Programa Mundial de
Malària
pot consultar la llista d’actes
al qual s’ha assistit i descarregar el
diploma en format PDF. 

Entra en funcionament el Butlletí d’alertes
Farmacològiques
Des de fa unes setmanes està disponible
el Butlletí d’Alertes Farmacològiques. L’objectiu d’aquest nou recurs és fer arribar de
forma immediata als col·legiats que ho desitgin les alertes farmacològiques notificades per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la
Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Per fer la subscripció al Butlletí només cal
entrar en l’apartat d’Alertes Farmacològi-

ques a la pàgina web del COMB i omplir el
formulari corresponent. A més, en aquesta secció també es pot consultar l’històric
d’alertes, així com notificar la sospita que
algun medicament provoca efectes adversos en els pacients, mitjançat la“targeta groga”. 

Més informació:
alertes.comb.cat

L’Organització Mundial de la Salut (OMS)
ha designat Xavier Gómez-Batiste, director
de l’Observatori Qualy de l’ICO, director de
la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, director científic del Programa per a l’atenció integral de persones
amb malalties avançades de l’Obra Social
La Caixa, i director d’Atenció Pal·liativa de
SARQuavitae, com a “Medical Officer for
Palliative and Longterm Care”, que és el
màxim responsable de cures pal·liatives de
l’OMS. I així mateix ha nomenat Pedro
Alonso, director de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), cap del Servei
de Salut Internacional i Medicina Tropical
de l’Hospital Clínic i catedràtic de la Universitat de Barcelona, nou director del Programa Mundial de Malària.
El nomenament de Xavier Gómez-Batiste
és de nova creació i aquest serà responsable de la creació d’un grup d’experts que
dissenyi un programa de cures pal·liatives
d’abast internacional. Aquesta elecció per
part de l’OMS suposa un reconeixement al
lideratge que Catalunya exerceix en l’àmbit
de les cures pal·liatives, ja que des del 1990
és reconeguda com a territori demostratiu
de l’OMS.
Pedro alonso ha estat escollit per a un
dels llocs de més rellevància de l’organisme
de les Nacions Unides dedicat a la salut.
L’experiència de Pedro Alonso en el desenvolupament de noves eines per a la prevenció i el tractament de la malària ha jugat un paper fonamental en la decisió de
l’OMS. L’OMS treballa en una nova estratègia per al control i l’eliminació de la malària
per a la pròxima dècada. 
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Exposició i llibre
commemoratiu sobre
el doctor Simeó Selga
Els actes de l’Any Dr. Simeó Selga i Ubach
es tanquen amb la inauguració de
l’exposició “L’any del Dr. Simeó Selga i
Ubach 1914-2014” i amb la propera edició
d’un llibre biogràfic per part de Lluís
Guerrero, comissionat de l’any.
La mostra resumeix d’una manera
molt gràfica la vida del metge i la seva
trajectòria mitjançant imatges i objectes
personals del pediatre.
Es pot visitar a l’espai d’exposicions
“Dr. Pedro i Pons” del COMB, a la planta
baixa, fins a la Setmana Santa, que es
traslladarà a Manresa.

Més informació:
cultura.comb.cat

l’edifici del COMB
en el 48h Open House
Un any més el COMB ha obert les portes
de l’edifici col·legial per participar en el
Festival d’Arquitectura 48h Open House,
esdeveniment que permet visitar,
gratuïtament, 150 edificis emblemàtics
de Barcelona.
L’edifici del COMB data de 1965 i és un
projecte dels arquitectes Robert Terradas,
aleshores director de l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona, i de Jordi
Adroer, catedràtic de la mateixa escola.
Durant aquesta cinquena edició,
l’arquitecta Marta Adroer va guiar les
visites i va explicar les particularitats de
l’edifici codissenyat pel seu pare.

Conferències, concerts
i cinema del primer
trimestre
L’agenda cultural del primer trimestre de
l’any va plena d’activitats. Cal destacar,
entre d’altres, les conferències de Joan
Majó sobre el futur de l’economia
espanyola, de Dorothy Sontheimer sobre
el passat dramàtic de la seva família
d’origen jueu alemany, i Manuel Sarró, que
presenta el seu llibre Penya Punyalada.
Records d’un tertulia.
A més a més de les conferències
musicals de Roger Alier, es podrà gaudir
de concerts a càrrec de l’Escola Superior
de Música de Catalunya, de sessions de
cinema, i de tot un seguit de visites,
excursions i viatges.
Cal destacar les activitats del Grup
Gastronòmic que porta al COMB un xef
de la Cerdanya a ensenyar els secrets de
la cuina ceretana.

InfoCultura
>>>
La Marató de TV3 del 2014 s’ha
centrar en les malalties del cor, i entre
les activitats de tot tipus organitzades
arreu del país l’Orquestra Ars Mèdica
del COMB va oferir un concert benèfic
al Plau Maricel de Sitges a favor de
La Marató.
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>>>
S’està organitzant un Grup Literari
amb la finalitat de fer xerrades,
comentar llibres i estructurar cursos
d’escriptura. Els interessats podeu
contactar amb el Departament d’Activitats
i Congressos al Tel. 935 678 860 o a
congres@comb.cat

>>>
La revista Journal of Physical Activity
and Health ha publicat recentment un
article sobre el “Nivell d’activitat física
i factors de risc associats als estils de
vida dels metges catalans” elaborat per
Alba Pardo, Jim McKenna, Anna Mitjans,
Berenguer Camps, Sílvia Aranda-García,
Juanjo Garcia-Gil i Mariona Violan. 

Cultura i societat

El 2015, any dr. Ignasi Barraquer
i homenatge a l’oftalmologia catalana

L

Més informació:
www.comb.cat

’elecció del doctor Ignasi Barraquer
com la figura de la medicina
catalana a qui el COMB dedica l’any
2015, als cinquanta anys de la seva
mort, està plenament justificada.

El doctor Barraquer va ser un
destacadíssim oftalmòleg, creador
d’escola, innovador en el seu camp
professional, tant amb la creació
d’instrumental quirúrgic com en el del
disseny de procediments quirúrgics, i
director d’un centre que té un prestigi
mundial. Es pot dir que la Clínica
Barraquer és a l’oftalmologia el que la
Clínica Mayo és a la medicina: un centre
de referència de qualitat màxima.
El doctor Barraquer apareix al món de
l’oftalmologia quan l’especialitat ja
s’estava consolidant a Barcelona. El seu
pare, Josep Antoni Barraquer Roviralta
havia creat l’any 1879 un dispensari
d’oftalmologia a l’Hospital de la Santa
Creu, que anys més tard dirigiria el seu fill
al nou Hospital de Sant Pau, i havia
manifestat una vocació docent, que
cristal·litzaria amb la creació de la primera
càtedra de l’especialitat a Barcelona, l’any
1902. Un coetani de Josep Antoni
Barraquer és Manuel Menacho Perón,
destacat oftalmòleg format a París, que
desenvolupa l’activitat professional a la
seva clínica privada, on exerceix una
funció docent destacada.

Barcelona en el darrer terç del segle xix,
i el del seu deixeble Bonaventura Carreras.
Deixebles d’aquests mestres són Ignasi
Barraquer Barraquer i Hermenegild Arruga
i Liró. Arruga, fill d’un oftalmòleg deixeble
de Menacho, tingué una formació
especialitzada a Berlín i a París i adquireix
una reputació internacional singular per la
seva aportació en nous instruments i en el
desenvolupament de tècniques
quirúrgiques d’avançada que posà al
servei de la seva clínica privada, que es
crea gairebé al mateix temps que la Clínica
Barraquer.

Tots dos funden la Societat Oftalmològica
de Barcelona, més tard la Sociedad
Oftalmològica de Catalunya i la Sociedad
de Oftalmologia Hispano-Americana, i
impulsen revistes especialitzades, com els
Archivos de Oftalmología HispanoAmericanos (1891-1936).

Tots aquests destacats oftalmòlegs
catalans creen nissagues d’oftalmòlegs
de gran categoria, que fan que Barcelona
sigui una destinació per a molta gent
d’altres països que busca especialistes
de categoria superior.

Juntament amb aquests noms no podem
deixar d’esmentar el de Lluís Carreras i
Aragó (1835-1907), de gran prestigi a

A més de la seva excel·lència professional,
l’oftalmologia catalana destaca per la seva
vocació docent. Tots els grans oftalmòlegs

catalans han creat escoles de prestigi. Una
de molt influent a la resta d’Espanya i als
països llatinoamericans és l’escola creada
pel catedràtic Josep Casanovas Carnicer al
Clínic, als anys seixanta i setanta del segle
passat, on van aprendre l’especialitat un
nombre grandíssim de metges catalans,
espanyols i sud-americans. Casanovas va
ser un gran expert en histopatologia de les
malalties oculars i de l’oftalmologia laboral,
camp en el qual també van destacar els
doctors Palomar Collado i Palomar Petit,
d’una altra nissaga d’oftalmòlegs, experts
en oftalmo-neurologia.
Esperem que amb els actes que enguany
se celebraran al COMB es faci un
homenatge a l’oftalmologia catalana i als
homes que van determinar que hagi
adquirit tant de prestigi. 

Miquel Bruguera,
director de la Unitat d’Estudis
Acadèmics del COMB
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
Consultes
mèdiques

Rbla. de Catalunyamallorca
Centre Mèdic en
funcionament lloga amplis
despatxos, molt ben equipats,
tot nou, servei de recepció,
calefacció, aire condicionat,
telèfon, àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa
619 701 701
lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova-Diagonal.
Centre Mèdic en
funcionament lloga
despatxos equipats, telèfon,
aire condicionat, secretària,
servei de neteja, calefacció,
etc. Matins i tardes.
934 195 121
llogo despatxos per
mòduls de tarda i matins
Ben situat Eixample BCN, Pg.
de Sant Joan/Rosselló. També
lloguer per hores, segons
disponibilitat. Amb excel·lent
comunicació. Disposa de
noves instal·lacions,
secretaria, recollida de
trucades, neteja diària, aire
condicionat, pàg. web, correu
personal per als facultatius.
S’admeten també psicòlegs,
homeòpates, naturistes i
dietistes.
600 281 703
932 451 368
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 tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte. Atenció
secretaria 12 hores.
Anàlisis clíniques. Servei
d’infermeria. Neteja diària.
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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 de neteja, etc.
656 886 688
despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns
a divendres de 8 a 21 h.
Dissabtes: matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous centres
a Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
lloguer despatxos
Diagonal-Pg. de Gràcia.
Centre mèdic d’alt nivell lloga
despatxos totalment equipats
per a mòduls de matins o
tardes. Li oferim tots els serveis
necessaris perquè vostè sols
hagi de preocupar-se de visitar
els seus clients.
934 161 011
934 161 638
lloguer despatxos
Zona Hospital Clínic. Centre
mèdic en funcionament lloga
despatxos totalment equipats.
Matins.Tots els serveis.
934 541 127
es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o tarda.
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. Atenció 12
hores diàries. URGÈNCIES.
CallMed.net
933 906 700

del metge, ben comunicat
carrer Muntaner, 121, 1r 1a,
08036.
www.centrodenego
ciosagenda.com
934 880 606
ofibarna@arrakis.es

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

lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30-Diagonal-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

despatx apte per a
consulta mèdica
Av. Carles III amb Diagonal.
Despatx de 100 m2. Apte per
a consulta mèdica. Quatre
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 de dos despatxos
Plaça Kennedy (Balmes-Sant
Gervasi). 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
lloguer de dos despatxos
Superfície total de 40 m2
a Clínica Corachan 3.
627 404 093
CentredenegocisAGendA
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

neuròleg ofereix
compartir despatx mèdic
amb altres professionals
Situat al carrer Balmes-Trav. de
Gràcia. Preu per mòdul 200 €.
Verónica
618 469 025
932 072 034
Compro o llogo clínica
dental en funcionament
Compro o pago lloguer
de clínica dental en procés de
jubilació, amb clientela inclosa.
626 203 413
Consultes mèdiques i
psicològiques a Gran de
Gràcia i trav. de Gràcia
Es lloguen despatxos
totalment equipats. Molt bona
comunicació i ambient. Per
ocupar sales de forma
individual o en equip. Servei
de secretaria de 9 a 21 h, aire
condicionat, calefacció, office,
espais informatitzats.Visiti el
nostra web: www.
espaciosmedicos.com passi a
veure’ns sense compromís.
932 183 919
625 477 117
consultasmedicas@
comb.es
solar equipaments
sanitari-assistencials
Sant Cugat, al costat
del CAP. Aprox. 2000 m2 fent

cantonada, per construir edifici
aïllat. Característiques
immillorables per configuració
i ubicació. Oportunitat.
934 309 534
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 info a www.
despachosmedicosbcn.com
935 500 106
686 413 105 (Marisa)
s’ofereix local en lloguer
o venda
C/ Greco, 7 (entre Cartellà
i Passeig de Maragall).
Bona situació. 500 m2 de
semisoterrani i 550 m2
de planta baixa a peu de
carrer. Preu negociable.
Sra. Costa
670 269 283
local a esplugues de
llobregat per lloguer o
venda
C/ Sant Francesc Xavier, 41-43.
Bona situació al centre
d’Esplugues, 303 m2.
Sra. Costa
670 269 283
Consulta mèdica a
Barcelona ciutat ofereix
despatxos de lloguer per
mòduls
Els despatxos estan equipats i
climatitzats. Disposem de
recepció amb secretària per a
la gestió de les agendes, sala
d’espera comuna, telèfon i
ADSL wifi. Zona de Sant
Gervasi, prop de Pl. Molina.
Lourdes
934 144 997
mefernandez@sego.es
Comparteixo despatx
mèdic de 150 m2
C/ Balmes 200, 4r 6a.
(zonaTrav. 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
es traspassa centre mèdic
A Sabadell, en ple funcionament,
per no poder atendre’l. Consta de
6 consultoris i sala de radiologia.
Té conveni amb totes les mútues
per a totes les especialitats i
disposa d’un quadre facultatiu
molt consolidat. Preu del traspàs
molt econòmic.
606 269 076
despatx en lloguer
Balmes, 357 (Rda. Gral Mitre).
En Centre Mèdic IAM (Institut
d’Assistència Mèdica). De 20 m2.
Amb tots els serveis. www.
institut-assistencia-medica.com.
Preu 700 €.
686 311 858
930 093 331
es ven consulta
oftalmològica
Vilanova i la Geltrú. Centre. Es
ven consulta oftalmològica per
jubilació , totalment equipada,
àmplia cartera de pacients, 40
anys d’activitat. 100 m2, despatx,
2 sales d’exploració, 3 sales
d’espera, recepció, oficina i arxiu.
606 962 238
Per jubilació, llogo despatx
A Rubí, Lumiere, 4, 1r 1a (darrere
delTeatre La Sala) amb totes les
habitacions exteriors. Muntat
correctament i apte per
començar a treballar.
Dr. Romero
630 477 033
s’ofereix despatx
mèdic de 18 m2
Av. Meridiana, 349 (davant
Hipercor) per a les especialitats
de: traumatòleg, reumatòleg
o metge rehabilitador. Entresol.
Catalogat com a local de 70 m2
totals, dividit en sala d’espera, wc
adaptat a minusvàlids i 2
despatxos sanitaris amb llum
natural i vistes al carrer.
Condicions lloguer: a partir de 3

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
mòduls setmanals/200 €
mensuals (1 mòdul = 4 hores).
Sra. Núria Bravo
691 463 186
lloguer de despatxos
mèdics (plaça europa)
Per a professionals de la salut.
Centre mèdic tot reformat, amb
instal·lacions d’alta qualitat,
despatxos amplis, làser última
generació, Elos Plus,Velashape,
Ultrashape. Vídeo: http://
www.republic-of-reborn.com/
internas/video-local-europamedicos. Gran oportunitat per
zona i preu de lloguer.Tot a
punt per començar.
936 464 790
info@centremedicplazaeuropa.com
es lloga despatx mèdic
Muntaner – Diagonal.
Dos despatxos.Tracte familiar.
Tots els serveis.
932 012 277
606 051 390
Venc pis-consultori
En edifici Marbella Center,
carrer principal centre Marbella
amb apartament públic,
envoltat per altres. Preu reduït.
620 515 304
doctorjcabrera@
gmail.com
lloguer de despatxos
completament equipats
Poblenou. Matins o tardes. Amb
tots els serveis: aire condicionat,
calefacció, recepció, secretaria,
agenda, instal·lacions noves, etc.
Ideal per a psicòlegs, acupuntors,
naturistes, homeòpates, logopedes, fisioterapeutes, podòlegs,
dietistes, coachings, etc.
Srta. Antònia
931 703 183
es lloga consulta
mèdica equipada
Al carrer Castillejos,
a prop de la Sagrada Família.
Enric
934 197 513
636 112 113
es lloga pis amb
despatx mèdic
Tres habitacions, amb ECG,
Holter.Totalment moblat per a

consultes o similars. Al carrer
Rocafort, 256, cantonada
avinguda JosepTarradellas.
Per 900 € mes.
Dr. Herreros
933 216 144
696 284 612
lloguer de consulta
sanitària
Ubicada a prop de Francesc
Macià. Consulta autoritzada
pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Oferim diverses alternatives
de lloguer: per mòduls, dies o
a temps complet. Preus
econòmics. Despeses
incloses.
934 104 408
es lloga Centre mèdic en
funcionament a Palafolls
Recepció, 2 consultes
equipades (butaca, taula
despatx, cadires confident,
llitera, etc.), AA, bomba de
fred i calor, Autoritzacions i
Mútues. Apte per medicina
general, pediatria,
ginecologia, petita cirurgia,
logopèdia, psicologia, etc.
Dr. Llorenç Boix Pallares
687 760 981
llbp3051@comg.cat

>>>
diVeRsos

Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefonica.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 d’interiors i
reformes d’oficines, recepcions i
consultes, habitatges i locals
comercials. Gestió d’obres i
pressupostos.
Àngels
+34 696 400 484
angeles@
urgellinteriorismo.com
Filatèlia-numismàtica
COMPRA-VENDA de segells i
monedes, valoracions en obres
d’art i antiguitats. Es compren
pisos sencers, màxima formalitat.
Pèrit Judicial núm. 1776-05.
Sr. Amat
648 002 871

>>>
HABitAtGe

Venc torre molt agradable
per viure
Parcel·la de 1000 m2 de la Urb.
Les Pungoles (6 minuts centre
Cardedeu). Casa: 250 m2 edificats
amb sala, 3 habitacions, 2 banys,
cuina i serveis en una planta de
125 m2, més terrassa, 2 garatges,
altell i golfes. Jardí 300 m2 molt
cuidat. Ben equipada: aire
condicionat, alarmes, etc.
Preu: 360.000 €
Dr. Vallvé
674 042 011
fotografies: http://www.
idealista.com/
inmueble/28992580/

>>>
tReBAll

s’ofereix per treballar
en consulta mèdica,
clínica o similar. Com a
recepcionista, telefonista o
auxiliar administrativa. Àmplia
experiència en tracte amb el
públic.
Maria
622 484 344
s’ofereix per treballar en
consultori mèdic
Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/telefonista i
tasques administratives.
Informàtica, català, experiència i
bones referències.
Núria
933 500 760
651 682 640
n_pichel@hotmail.com

s’ofereix secretària
recepcionista
36 anys d’experiència, per a
consultori, centre mèdic o
clínica. Coneixements
d’informàtica. Català
i castellà. Bona presència i
referències. Incorporació
immediata. Mitja jornada
Montse
932 074 987
699 304 475
s’ofereix secretària de
direcció, comptable,
auxiliar clínica i
recepcionista
Amb deu anys d’experiència
en consulta mèdica (Centre
MèdicTeknon). Idiomes:
català, anglès i francès.
Certificació de Microsoft de
cursos d’Access, Excel,Word i
PowerPoint. Internet. 44 anys.
Incorporació immediata.
Disponibilitat horària.
Silvia
686 290 219
934 566 797
s’ofereix 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
s’ofereix auxiliar de
clínica de 40 anys per
treballar en quiròfan,
consulta,
recepció, tasques
administratives. M’adapto a
qualsevol tasca sanitària.
Català, castellà. Disponibilitat
jornada matí. Experiència en

quiròfan en oftalmologia i
auxiliar de clínica. Incorporació
immediata. Barcelona o
rodalies. Disponibilitat
de vehicle.
Thais
639 036 183
dona de 55 anys amb
bona presència
Experiència com a
recepcionista. S’ofereix per
treballar en consulta de metge
en horaris de matí.
Montse
607 643 298
934 419 462
s’ofereix com a secretària
mèdica o recepcionista
Per treballar en consulta
mèdica. Horari partit o
complet. Estudis fins al COU
i formació d’administrativa.
Experiència en consultes de
psiquiatria infantil i en
laboratoris. Català nivell C.
Anglès bàsic. Certificat
de professionalitat en
gestió de RH.
Romina Tallada Busquets
934 234 952
625 583 353
romina_09_04_1977@
hotmail.com
s’ofereix senyora per a
consulta mèdica o similar
Disponibilitat d’horari.
Coneixements d’informàtica.
Català i castellà. Programació
d’agenda, cobraments, treballs
administratius. Amb iniciativa.
Experiència.
Maria Pilar
608 562 940
s’ofereix per treballar
en consulta o clínica
Auxiliar administrativa amb
experiència a l’ICS durant nou
anys. Coneixements
d’informàtica a nivell
d’ofimàtica. Català nivell C.
Responsable, bona presència,
referències. Incorporació
immediata.
Marina Valls
607 186 532
934 900 623
m’ofereixo per cuidar
família o persones grans

a domicili (zona
sarrià-Bonanova)
Titulació d’auxiliar d’infermeria
i àmplia experiència laboral en
diferents hospitals i centres de
salut. Horari de tardes
Lydia
639 923 134
s’ofereix recepcionista
telefonista
Per treballar en consulta
mèdica. Molta experiència
amb el tracte a les persones.
Informàtica, català, castellà.
Responsable, organitzada.
Bona presència. Zona
Barcelona i també el Garraf.
Olga
686 131 254
olgasolerpn@
yahoo.es
s’ofereix recepcionista
secretària amb
experiència
Per treballar amb metge en
consultori o clínica.
Informàtica, idiomes, bona
presència, responsable,
organitzada, educada.
Disponibilitat horària.
Isabel
609 448 872
isabelmar68@
gmail.com
m’ofereixo per treballar
com a ajudant de doctor i
recepcionista
Puc aportar la meva
experiència d’anys i fer
intercanvi de coneixements. Al
mateix temps busco formalitat,
compromís, puntualitat,
motivació per ensenyar-me i
ser bona persona. En definitiva
ser els millors, tant el metge
com jo.
Srta. Natalia
606 869 246
s’ofereix administrativa/
secretària/recepcionista/
telefonista
Dona catalana de mitjana edat
amb 20 anys d’experiència en
l’atenció al client i en consultori
mèdic. Control de l’Office i
experta en SAP. Domini del
francès i anglès nivell mitjà.
Responsable, discreta
i bones relacions humanes.
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Disponibilitat immediata.
Horari a convenir
Laura Majó
669 512 256
es.linkedin.com/in/
lauramajo
Laura.Majo.M@
gmail.com
s’ofereix per a consulta
mèdica
Llicenciada en Hispàniques
amb nivell C de català i
Certificate Proficiency in
English. Experiència en
recepció. Bona presència,
simpatia i empatia (voluntària
vocacional).
Irene Jiménez
618 100 568
ijimenezremacha@
yahoo.es
dona de 47 anys amb
experiència en consulta
mèdica privada
Experiència en diferents
empreses, sempre de cara al
públic, sol·licita entrevista per
vacant de recepció.
Antònia Ayala
629 892 764
a.ayala.5@hotmail.com
s’ofereix recepcionista
administrativa
Per treballar en consulta
privada o clínica. Estudis:
auxiliar de clínica. Informàtica
a nivell usuari.
Elena Tarragó
667 377 882
elenaijc@gmail.com
dona de 44 anys amb títol
de secretariat mèdic
Graduada en gestió i
administració pública per la
UB. Amb 24 anys d’experiència
en l’àmbit sanitari i en recursos
humans. S’ofereix per treballar
en tasques administratives o
de secretària a les tardes.
676 165 449
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
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català i castellà. Anglès nivell
alt. Francès i italià nivell mitjà.
Núria Uviedo
644 290 134
u.nuria@gmail.com
s’ofereix administrativa
recepcionista
Per treballar en consultori
mèdic o similar. Amb
experiència d’administrativa.
Per treballar també com a
auxiliar d’infermeria.
Disponibilitat d’horari.
Marllin
669 204 872
marllin2001@yahoo.es
Psicòloga amb 20 anys
d’experiència clínica
cognitiva-conductual
M’ofereixo per col·laborar amb
metge o especialista en el seu
despatx o mitjançant derivació
a la meva consulta. Problemes
anímics, sobrepès, tabac,
estrès, trastorns patològics i de
parella, etc.
Imma
630 888 211
inmarodriguezes
taun@gmail.com
s’ofereix noia de 39 anys
com a secretària de direcció,
comptable i recepcionista.
Organitzada, responsable i
resolutiva. Àmplia experiència
en gestió d’agenda, facturació.
Bilingüe català. Nivell alt
d’informàtica. Bona presència.
Incorporació immediata.
Dolors Arrufat
608 254 660
mdarrufat@
icloud.com
s’ofereix recepcionista
auxiliar de clínica
Per treballar amb metge o
clínica. Informàtica a nivell
d’usuari. Experiència
de 36 anys a l’hospital.
Disponibilitat horària.
Montse
676 280 450
motse1960@yahoo.es
s’ofereix auxiliar amb
experiència de 20 anys
Ha treballat a la consulta del
doctor RamonTormo Carnisser,
digestòleg i pediatre, portant

totes les tasques de la
consulta.
605 440 527
932 038 453
s’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a secretària administrativa
i recepcionista. Amb
experiència. Disponibilitat
matins i tardes.
Rosa Maria Domingot
667 749 192
rosadomingot@
hotmail.com
treballadora familiar
Cuido nens i persones grans.
Carmen
636 613 671
Auxiliar d’infermeria
i de geriatria
Amb molta vocació i moltes
ganes de treballar. Castellà i
català. Disponibilitat horària,
matins i tardes. Experiència 1
any en geriatria. El meu lema
és“l’empatia cura”.
Judit
601 024 115
xaverick1@
hotmail.com
s’ofereix recepcionista
secretària
Per treballar en consultori o
clínica. Coneixements
d’informàtica. Anglès i francès
nivell intermig i català i castellà
natiu. Amb capacitat
organitzativa. Persona propera
i amb empatia. Set anys
d’experiència d’administrativa.
Margarita Cano
678 012 687
margacano16@
gmail.com
s’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Administrativa de 53 anys
amb experiència en recepció,
telefonista i tracte humà amb
el públic. Responsable, àgil i
pacient.
Rosa
680 263 743
Atenció a clients
Tasques de recepció,
secretarials i agenda mèdica.
Per a la gestió administrativa

de la consulta i atenció a
pacients i visites. Puntual,
ordenada, amb sentit de la
pulcritud i la netedat, per
atendre les persones amb
amabilitat i professionalitat.
Maria Rosa Carreras
686 763 199
carrerasmariarosa@
gmail.com
s’ofereix recepcionista
administrativa per a
consulta mèdica
Amb experiència. Organitzada,
responsable, discreta i amb
capacitat d’empatia.
Disponibilitat immediata. Zona
Barcelona.
M. Teresa
669 639 962
mtcarfa@gmail.com
s’ofereix administrativa
de 37 anys amb bona
presència
Organitzada i amb
alt grau d’empatia. Experiència
en administració: atenció
telefònica, facturació, arxiu,
resolució d’incidències. Català i
castellà, parlats i escrits, internet,
Microsoft Office i altres.
Sole
626 783 177
s.fidalgo76@gmail.com
s’ofereix secretària/
administrativa/
recepcionista
Experiència consolidada en
laboratori protèsic dental i
multinacional. Domini gestió
administrativa, agenda,
recepció i atenció telefònica.
Experiència en el tracte amb el
púlic. Domini en eines
informàtiques, SAP, AS400.
Idiomes anglès i castellà natiu.
Lola Herrero Erustes
637 874 612
933 303 361
linkedin.com/in/
doloresherrero
dherreroerustes@
gmail.com
s’ofereix auxiliar
d’infermeria
Per treballar de recepcionista
en consulta mèdica i suport al
metge en la consulta.
Laila

654 495 799
laila-bcn@hotmail.es

>>>
utillAtGes

Venc Plataforma làser
Palomar starlux 500
Apte per a una consulta de
s’ofereix auxiliar
medicina estètica o dermatòleg.
d’infermeria
Capçal Lux R per a depilació.
recepcionista
Capçal Max G per a
Per treballar en consulta
mèdica i suport al metge. Amb fotoembelliment facial. Capçals
renovats (amb - de 5000
titulació de documentació
sanitària i auxiliar d’infermeria. polsacions). Preu oferta (2014):
Disponibilitat completa. Amb 35.000 €.
Montse o Mercedes
experiència.
932 197 545
Sandra Fernández
619 749 955
690 782 286
sandraf182@gmail.com
es ven màquina làser
mèdic elos Plus
s’ofereix recepcionista
de la marca Syneron Candela.
administrativa
L’equip compta amb els
Per treballar en consultori
mèdic. Experiència en tasques aplicadors: Motif LRH (diode
810nm) per a depilació làser;
administratives. Idiomes:
anglès i domini del català i del SR per a lesions pigmentades i
vasculars; SRA per a lesions més
castellà. Disponibilitat
resistents. La màquina està en
immediata.
perfectes condicions d’ús, té
Anna Navarro
només 10 mesos. Garanties del
686 217 953
fabricant. Preu negociable.
annanavarro2@
40.000 €
hotmail.com
936 764 790
info@centremedics’ofereix auxiliar
plazaeuropa
de clínica
Amb títol de tècnic
administratiu, per treballar en es ven ultra shape V3 ultrasò
i radiofreqüència
consultori mèdic. Molta
de la casa Syneron Candela.
experiència tant a hospital
Tecnologia d’impulsos d’ultrasò per
com a consultes i quiròfan.
a l’eliminació selectiva i duradora de
Disponibilitat immediata.
cèl·lules adiposes. L’equip compta
Noemi
amb 2 transductors d’ultrasò
605 226 356
U-SCULPT iVDF; aplicador de
radiofreqüències, càmera seguiment
Auxiliar d’infermeria
i direcció 3D, pantalla seguiment
amb més de 30 anys
tàctil. Equip en perfectes condicions.
d’experiència
Garanties del fabricant. Preu
S’ofereix per a consulta
negociable.
mèdica. Amb disponibilitat
936 764 790
completa. Coneixements de
info@centremediccatalà i castellà.
plazaeuropa
Rosario González
696 842 388
esvenmàquinade
sarigonzalez3@
radiofreqüènciaVelashapeii
gmail.com
de la marca Syneron Candela, amb
tots els seus accessoris. L’aparell té
s’ofereix auxiliar
9 mesos i està en perfectes
d’infermeria
Per treballar a consultori mèdic condicions d’ús. Amb garantia del
fabricant. Per a tractaments de
o clínica. Informàtica a nivell
remodelació corporal i cel·lulitis.
usuari. Disponibilitat
Tecnologia (radiofreqüència, llum
immediata.
infraroja, vacum, massatge). Preu
Carolina
negociable 15.000 €.
671 683 241
936 764 790
93 372 26 34
info@centremediccarolina.climent.
plazaeuropa
serrano@gmail.com

Grup mED

Com pot un professional protegir-se davant
d’una possible incapacitat?

A

mesura que la nostra vida
evoluciona professionalment i
personal, anem adquirint una
sèrie de responsabilitats
econòmiques a les quals hem
de fer front de manera periòdica, com ara
el pagament de la hipoteca o el lloguer,
despeses relacionades amb els fills,
possibles préstecs, etcètera.
Si algun dia, per qualsevol causa,
patíssim algun incident i les nostres
capacitats professionals es veiessin
limitades, tindríem dificultats per
continuar mantenint el nostre ritme de
vida. En concret, els metges especialistes
són els més vulnerables davant
d’aquestes situacions, ja que una
limitació professional menor pot tenir
una gran repercussió en els seus
ingressos.
El mercat assegurador ofereix
productes per protegir-se davant

d’aquests incidents, com les
assegurances de vida i les d’accidents.
Aquestes pòlisses protegeixen davant
de qualsevol grau d’invalidesa donant
sempre cobertura als especialistes, si
així s’ha especificat en la pòlissa.
Aquestes invalideses poden anar des
d’una invalidesa parcial —que no té
perquè impedir l’exercici de
l’especialitat—, fins a una invalidesa
professional, quan un no pot tornar a
exercir la seva especialitat però sí
continuar treballant.
Per exemple, suposem un ginecòleg
que en un accident de cotxe perd el dit
índex de la mà dreta: possiblement ja
no podrà tornar a operar, però sí seguir
visitant, per tant, ens trobem davant
d’una incapacitat professional. Si té una
pòlissa de vida o d’accident contractada
que prevegi aquest supòsit, cobrarà la
indemnització contemplada en cada

cas per minimitzar, tot i poder seguir
treballant, l’impacte d’una possible
reducció dels seus ingressos. 

Els metges especialistes són
els més vulnerables davant
d’aquestes situacions, ja que una
limitació professional menor pot
tenir una gran repercussió en els
seus ingressos

Pots demanar a Medicorasse
més informació sobre
aquestes cobertures sense cap
compromís. 93 567 88 70 o
www.med.es.
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Grup mED

Com afecta
la reforma
fiscal als
professionals?
Les reformes fiscals que
han entrat en vigor l’1 de
gener de 2015 impliquen
diversos canvis significatius
per a tots els perfils de
contribuents. A
continuació, fem un repàs
de les principals mesures
en l’àmbit professional
d’interès per al col·lectiu
mèdic.

canvis menoRs a la
majoRia de Rendes
del tReball

Reducció de la
Retenció als
autònoms

Els principals canvis que planteja
la nova reforma afecten l’impost
sobre la renda i, per tant, els
ingressos del treball. El govern ha
modificat els trams que paguen els
contribuents, que passen de set
a cinc, i decreix el tipus per a tots
aquests trams.

La principal novetat que aporta la
reforma fiscal per als autònoms és
la reducció de la retenció de l’IRPF
aplicada a la facturació, actualment
del 21%. Al llarg de 2015, la
retenció serà del 19% i al llarg
del 2016 serà del 18%.

· La baixada és especialment notable
en les rendes baixes (per sota de
20.000 euros) i molt altes (per sobre
de 120.000).
· També cal destacar que augmenta
el mínim exempt, fins ara de 5.151
euros anuals, que passa a ser de
5.550 euros.

Increment de l’Iva sanitari

10% 21%

Tal com ja va avançar el govern
espanyol abans de l’estiu, responent
a directrius europees, l’IVA dels
productes sanitaris s’elevarà al 21%
des del 10% actual.
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· A més, per a aquells que comptin
amb ingressos inferiors als 15.000
euros i representin més del 75% de
la suma dels rendiments íntegres
d’activitats i del treball d’aquell
exercici, la retenció disminueix
fins al 15%, una mesura en
funcionament des del passat mes
de juliol.

10%
D’aquesta pujada s’exceptuen alguns casos
concrets com ulleres graduades, lentilles de
contacte, pròtesis ortopèdiques, cadires de
rodes o crosses. Es mantenen també a tipus
reduïts productes sanitaris de primer auxili
com les gases, les benes o les farmacioles.

Grup mED

Pimes: canvis
només en situacions
esPecífiques
Són les úniques empreses per a les
quals no es redueix el tipus nominal de
l’impost de societats, que ara se situa
en el 25% per a les pimes (com abans)
i també per a les grans empreses (que
abans tributaven un 30%).
· No obstant això, es contempla un nou
mecanisme per intentar beneficiar
les pimes, anomenat “reserva
d’anivellament”, amb l’objectiu de
poder retenir beneficis per compensar
possibles pèrdues en els propers cinc
anys. Així, l’empresa pot optar per no
tributar per un màxim del 10% dels seus
beneficis aplicant aquest sistema.
· L’única excepció al tipus del 25%
generalitzat és la reducció per a
les empreses de nova creació, que
pagaran el 15% establert en la Llei
d’Emprenedors. Aquest gravamen
s’aplicarà als primers 300.000 de base
imposable.

tRibutació en cas
d’indemnització

canvis als Plans
de Pensions

Per als assalariats, davant de
la indesitjada situació d’un
acomiadament i la seva corresponent
indemnització, la situació fiscal és la
següent:

La reforma introdueix variacions en
el funcionament i la tributació dels
plans de pensions com a producte
d’estalvi per a la jubilació.

· En el cas d’acomiadaments produïts
després de l’1 d’agost de 2014,
tributaran les indemnitzacions a partir
de 180.000 euros, a excepció de les
que siguin conseqüència de processos
d’acomiadaments col·lectius.
· En el cas d’acomiadaments produïts
abans de l’1 d’agost de 2014, només
tributaran les indemnitzacions que
superin els dies per any treballat vigents
en el moment d’efectuar el contracte,
segons si es va fer abans o després de
l’entrada en vigor de la reforma laboral
(12 de febrer de 2012).

· Hisenda redueix l’aportació màxima
anual deduïble, que passa a ser de
8.000 euros.
· No obstant això, s’amplia el límit
d’aportacions a favor del cònjuge
quan aquest té ingressos inferiors a
8.000 euros, que podran ser de fins a
2.500 euros anuals.
· A l’últim, s’introdueix la possibilitat
de rescatar els plans amb 10 anys
d’antiguitat a partir de l’1 de gener de
2025. 

altres implicacions de la reforma
Tot i que s’han repassat les principals implicacions de la reforma fiscal en l’àmbit
professional, cal tenir en compte que no hi són totes i que també s’introdueixen
novetats en altres àmbits que, de manera molt esquemàtica, són:
· Familiar
· Habitatge: Lloguer, hipoteca, venda d’immoble
· Patrimoni
· Inversió

Consulta el teu assessor a Mediconsulting per a més
informació sobre les implicacions de la reforma fiscal
al 93 567 88 88 o a mediconsulting@med.es.
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Innovació i tecnologia

Medicina i robòtica:
una nova sinergia

S

i fa uns anys semblava que els robots només eren coses de pel·lícula,
avui en dia la realitat és ben diferent. Els robots tenen una aplicació
tan diversa com els oficis i estan
presents en multitud de camps professionals, entre els quals la medicina. Els experts
veuen en aquest camp grans perspectives
de futur, tant per a les tasques diàries dels
metges com per al benestar dels pacients.
Cada cop són més els professionals que
compten amb l’ajuda de la robòtica per dur a
terme intervencions que requereixen una
gran precisió tècnica, aconseguint cirurgies
mínimament invasives per al pacient i recuperacions més ràpides. De fet, els robots collaboren amb els cirurgians des de la dècada
dels vuitanta-noranta, quan van aparèixer
els primers multibraços articulats. La tecnologia no ha deixat d’evolucionar en tot
aquest temps i els robots han anant guanyant en precisió i prestacions. Visió en 3D,
càmeres d’alta definició, segelladors de vasos, endograpadores, angles de treball de
gairebé 500º… Fins a arribar a un dels robots
més potents del mercat: el Da Vinci.
Fabricat per l’empresa Intuitive Surgical,
el Da Vinci va ser aprovat l’any 2000 per
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l’Administració d’Aliments i Medicaments
dels Estat Units (FDA en les seves sigles en
anglès). Compta amb quatre versions, però
és aquesta darrera (Da Vinci Xi) la que ha
convençut definitivament la comunitat mèdica. L’equipament està compost per tres
parts: una consola ergonòmica des d’on el
cirurgià envia totes les ordres i pren les decisions; una torre de visió que fa la funció
d’ulls, i el carro quirúrgic amb braços articulats que es controlen des de la consola. El Da
Vinci és l’únic robot del mercat que reuneix
aquestes característiques.
Tot i que el seu preu encara és molt elevat, les prestacions i els resultats compensen.
La prova és que més d’una vintena d’hospitals de l’Estat espanyol compten amb el Da
Vinci, la majoria dels quals són catalans.
A més d’ajudar dins del quiròfan, els robots fan altres funcions per als metges. Una
és facilitar el seu aprenentatge, ja que existeixen robots amb aparença humana amb
els quals els professionals preparen simulacres hiperrealistes que els posen davant situacions quotidianes, com ara un part o una
operació. L’altra és vetllar per la seva seguretat, tal com fa el Kiro Oncology, que prepara
els citostàtics per als pacients oncològics

sense que els sanitaris hagin de manipular
substàncies tòxiques.
Els robots també s’han pensat per millorar el benestar dels pacients (especialment
nens i gent gran) mentre estan ingressats. Alguns hospitals ja utilitzen robots amigables
per minimitzar l’estrès dels nens en la seva
estada hospitalària o davant d’una operació.
Dos exemples: Pleo, un robot amb aparença
de dinosaure que emula una mascota i té habilitats relacionades amb les emocions, amb
el qual van experimentar a l’Hospital Sant
Joan de Déu; i Paro, amb forma de cria de
foca i de creació japonesa capaç d’interactuar
amb gent i de respondre a certs impulsos.
El futur de la robòtica en les ciències de
la salut també passa per la nanotecnologia i
els nanorobots. Més prims que un cabell i
amb una mida equivalent a la quarta part
d’una cèl·lula, els nanorobots o nanoids, es
poden injectar directament en el torrent
sanguini o prendre’s en una pastilla. L’objectiu és que actuïn únicament i directament
sobre les cèl·lules afectades i es treballa perquè es puguin programar per wi-fi.
Independentment de la forma, la mida o
la funció, la realitat és que els robots han arribat per quedar-se. 

Innovació i tecnologia

Entrevista
antonio M. de lacy,

cap del Servei de Cirurgia
Gastrointestinal de l’Hospital Clínic

Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

“Els límits seràs
tu mateix”

E

l doctor Antonio M. de Lacy, cap del
Servei de Cirurgia Gastrointestinal
de l’Hospital Clínic, és tot un pioner
en aquesta especialitat. Ha introduït tècniques quirúrgiques mínimament invasives per orificis naturals, i ara
és el primer cirurgià de tot l’Estat espanyol
en utilitzar el robot Da Vinci Xi per realitzar
intervencions gastrointestinals. Aquest equipament utilitza tecnologia puntera i arriba
allà on les mans del cirurgià no arriben.

ple, 500 intervencions d’una intervenció
determinada perquè vingui una persona i
pugui fer pràctiques. Cada vegada que es
fa una intervenció, el robot va aprenent.
Això encara no funciona, però existeix i
jo espero, malgrat els meus anys, poder
veure-ho.

Què és el robot da vinci Xi?
El Da Vinci Xi és un sistema robòtic que s’utilitza per assistir a la cirurgia. S’ha d’entendre
bé la paraula“robot”perquè el Da Vinci Xi en
realitat és un manipulador. Nosaltres estem
asseguts a una consola, movem les mans
d’una forma determinada i aquest moviment es transmet i mou els instruments en
el malalt amb una precisió superior a la que
podríem tenir nosaltres en la coneguda laparoscòpia. El Da Vinci Xi no té res a veure
amb un robot que tingui intel·ligència artificial, tot i que s’hi està treballant.

Quins són els avantatges que ofereix el
da vinci Xi a l’hora de realitzar cirurgies
gastrointestinals?
La robòtica té dos avantatges: fas cirurgia
que no podries fer i la segona cosa és que
s’ha vist que cirurgians que no tenen experiència màxima per fer cirurgia laparoscòpica, amb la robòtica poden fer una cirurgia més complicada assistits pel robot. No
volem competir amb la laparoscòpia convencional, volem fer intervencions noves
que en aquest moment no es poden fer o
que són molt difícils. S’han fet anastomosis
entre esòfag i estómac dins de la cavitat
toràcica. Tècnicament, és difícil fer-ho amb
laparoscòpia, i en canvi amb el robot va
molt bé.

En un futur podrem veure robots amb
intel·ligència artificial al quiròfan?
En aquest moment s’està treballant en consoles amb memòria. Programes, per exem-

Quina és la diferència entre aquest da
vinci Xi i els seus predecessors?
Fa nou mesos vaig veure el Da Vinci Xi als
Estats Units i vaig comprovar que aquest

rOBOt:

màquina programable que pot manipular
objectes i executar operacions i que depèn,
directament o indirectament, de les ordres
d’una persona.

IntEl·lIGènCIa
artIFICIal:

programa de computació que està dissenyat
per actuar i pensar racionalment, tal com fan els
humans.

és més fàcil d’utilitzar, pot passar de quadrant en quadrant amb més facilitat que
les versions anteriors. Intuitive Surgical ha
creat un grup de treball amb cirurgians de
tot el món i pensem que aquesta nova generació de robòtica serà més eficaç.
Quins són els límits de la robòtica?
Fa molt de temps, una persona que jo respecto molt, que és Vicente Arroyo, un conegut hepatòleg d’aquest hospital, em va
dir: “Els límits seràs tu mateix.” La robòtica té uns límits? Si es refereix al fet que
ara sortiran coses noves, depèn de nosaltres si som capaços de fer-les. En aquests
moments hi ha límits? Sí, per això el que
hem de fer és intentar avançar. Està previst que d’aquí a nou mesos surti un nou
robot i el 2017, un altre. No serà la revolució, però serà l’evolució dels diferents sistemes.
Creu que alguns metges poden veure el
robot com una amenaça?
La gent que no sap encara com va això diu
“d’aquí a un temps no necessitarem cirurgians”. Això no hi té res a veure. El robot és
un manipulador que sense cirurgià no opera. Jo penso que “l’amenaça” és el metge
que va en contra de la innovació. 

nanOtECnOlOGIa:

tecnologia que treballa en el disseny
i manipulació de la matèria a escala
nanomètrica, que equival a la milmilionèsima
part d’un metre. 
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Consultori terminològic

Consultes amb resposta
Des del Servei de Consultes del TERMCAT,
us exposem una qüestió de terminologia mèdica
que considerem que pot ser del vostre interès.
M. Antònia Julià i Berruezo

Com n’hem de dir, èbola o ebola?
El llenguatge de la ciència, i en particular
el de la medicina i les ciències de la salut,
s’ha format fonamentalment a partir de
terminologia procedent de les llengües
clàssiques (el grec i el llatí). Tanmateix,
actualment, la major part del vocabulari
biomèdic ens arriba a través de l’anglès.

El nom Ebola, que forma part d’aquestes
denominacions, és un topònim que
designa el riu Ebola, a la República
Democràtica del Congo. La malaltia va
rebre aquest nom ja que va ser en alguns
pobles situats vora la riba d’aquest riu on
es va identificar el virus.

Quant als noms de malalties, en particular,
hi ha una llarga tradició de formació de
termes mèdics mitjançant el recurs de
l’eponímia, és a dir, utilitzant (i adaptantlo, si escau) el nom propi d’una persona o
d’un lloc. Seguint el fil del que exposàvem,
molts dels epònims arriben ara a la nostra
llengua des de l’anglès, passats pel filtre
de la fonètica anglesa.

Per aquest motiu, Ebola s’escriu amb
majúscula inicial, però en contextos de
divulgació de vegades es fa servir la forma
escurçada ebola, tant per a referir-se al
virus com a la malaltia: en aquests casos
és preferible escriure el nom amb
minúscula inicial.

És el cas del virus de l’Ebola, causant de la
malaltia anomenada febre hemorràgica de
l’Ebola o, simplement, malaltia de l’Ebola.

En relació amb la pronúncia catalana de
Ebola, es poden trobar arguments
favorables tant a la pronúncia plana com a
l’esdrúixola. El TermcaT ha decidit
recomanar la forma plana, perquè segons

o
diverses fonts i experts consultats és la
més acostada a la pronúncia en les
llengües africanes del lloc d’origen,
concretament al lingala. És també la forma
més difosa en català des dels primers
textos en què es documenta.
D’altra banda, es detecta variació en la
pronúncia de les vocals àtones, que és
vacil·lant, tal com passa sovint en
neologismes manllevats o en determinats
mots cultes (libido, òpera, karate,
divertimento…). Seguint el patró habitual
d’integració en la llengua, la realització
fonètica pot anar des del manteniment de
la pronúncia tensa fins a l’adaptació total,
amb timbre fluctuant i amb reducció
vocàlica en els dialectes que la fan.
Podeu consultar les fitxes terminològiques
d’aquests termes, amb la definició i els
equivalents en altres llengües, al
Cercaterm. 

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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FuNDACIó FONS D’AuxILI AL METGE POBRE “a. SOlEr danIEl”
El nostre col·legi professional ens cedeix gentilment aquest espai i ens dóna l’ocasió de fer arribar als metges de Barcelona i comarques
una petita descripció del què és i quina és la raó d’ésser de la Fundació “Fons d’Auxili al Metge Pobre A. Soler Daniel”, prou coneguda per
la majoria de companys, sobretot els més grans, sabedors també que el seu fi és ajudar aquells metges ja jubilats que per diverses raons
necessiten socors econòmics.
La Fundació es va crear fa més de mig segle i es va establir que els seus beneficiaris fossin companys jubilats de Barcelona i comarques en
estat de necessitat. Els patrons del Fons ho són com a representants d’entitats com el COMB, la seva Secció de Metges Jubilats, la Mutual
Mèdica, el Montepío d’ASC, etc. I el president ho és com a representant de la família Soler Daniel.
El Fons es nodreix d’aportacions voluntàries que fan els metges, que poden ser trimestrals, anyals o bé esporàdiques i úniques,
normalment amb ocasió de la petició que cada any els fem per Nadal, a la qual responen amb gran generositat. En menor mesura,
comptem també amb d’altres ajuts econòmics procedents d’algunes de les institucions dites més amunt.
La Fundació Soler Daniel està a disposició de tots els metges i metgesses als telèfons: 932 540 206, Sr. Jordi Soler i 933 309 961, Dr. Francesc
Martínez.
NOTA. Restem molt agraïts a tothom, especialment a aquells metges jubilats que han respost generosament a la nostra petició d’ajuda d’aquest
Nadal. Farem carta de regraciament a tots els donants, quan per l’abril-maig els enviem la certificació per desgravar a Hisenda, ja que fent-ho així
estalviem despeses. Moltes gràcies

Barcelona, gener de 2015
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