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El punt de trobada dels metges i
metgesses de Catalunya per posar
en relleu els temes que preocupen el
col•lectiu, proposar solucions i traçar
el camí del professional del futur.

Participa en
les ponències
del 3r CPMC
Tots els metges i metgesses col•legiats
catalans poden intervenir en el debat de
les ponències de forma virtual a través de
la Intranet del web:
www.congresprofessio.cat.
4 eixos de debat:
Lideratge i participació.
Noves realitats, nou professionalisme.
La formació del metge del futur.
Instruments de garantia.
Actualització del Codi de Deontologia.

Més informació a:
www.congresprofessio.cat
congres@congresprofessio.cat
segueix-nos a
@3rCPMC
Organitzat per:

Opinió i anàlisi

El metge del futur
Tenim Congrés
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha decidit convocar el 3r Congrés de la Professió
Mèdica, que es celebrarà al novembre a Girona. Però el procés participatiu ja s’ha posat en
marxa a través d’un procediment sense precedents en cap ens professional, ja que els prop
de quaranta mil metges de Catalunya podran llegir, analitzar i fer les aportacions que estimin
oportunes a les ponències que han elaborat els grups redactors.
Hem convocat aquest Congrés, que volem que esdevingui un punt de trobada de tots els
metges de Catalunya, perquè creiem que cal redefinir el contracte amb la societat a la qual
pertanyem i servim. Una societat que planteja noves necessitats davant de realitats com
l’increment de l’esperança de vida i de la cronicitat o la relació amb uns pacients cada cop més
informats, que volen exercir la seva autonomia i que expressen les seves voluntats de manera
anticipada i manifesten de quina manera volen ser atesos.

“Us animo, doncs, a
participar activament
al Congrés. I a fer-ho
amb el convenciment
que només és
possible millorar des
de l’autoafirmació
basada en la millora
i en l’autoexigència
col·lectiva prèvies”

I tot això en un context de crisi i de limitacions pressupostàries. Un context en el qual constatem
que el model d’organitzacions assistencials necessita també transformar-se per adaptar-se a
aquestes necessitats sociodemogràfiques que reclamen lideratges forts i una participació més
activa dels clínics en la gestió, especialment en l’atenció primària.
El desplegament imprescindible de les tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, però
també de les TIC i de les xarxes socials, ens obliga a repensar com hi adaptem els valors del
professionalisme. Cal pensar com fem més presents els nostres valors i n’incorporem de nous
en la relació metge-pacient. També plantejarem com adeqüem la formació d’aquest metge del
futur i com en garantim la competència. I, finalment, haurem de revisar fins a quin punt tots
aquests canvis ens obliguen a modificar o actualitzar les nostres normes eticodeontològiques.
Ens hem posat deures, ineludibles en una professió com la nostra en la qual la societat confia
com en cap altra, per tal de ressituar novament el pacient en l’eix fonamental de la nostra
actuació.
El nostre serà un debat transparent i honest i el resultat ens legitimarà, des del nostre costat
de la balança, no sols per exercir l’autoregulació, sinó per poder exigir a la societat i als seus
representants els canvis imprescindibles per fer front als reptes futurs.
Us animo, doncs, a participar activament al Congrés. I a fer-ho amb el convenciment que només
és possible millorar des de l’autoafirmació basada en la millora i en l’autoexigència col·lectiva
prèvies.
D’altra banda, estem pendents de conèixer el pressupost definitiu del Departament de Salut
per a l’exercici vigent. És imprescindible que el Parlament aprovi aquest pressupost per tal que
la Generalitat dediqui més recursos de forma prioritària a solucionar qüestions urgents com
la precarietat laboral, contractual i retributiva que afecta, sobretot, els metges més joves i a
dotar de noves inversions els nostres centres sanitaris. Aquest metge del futur que reclamem
necessita també un sistema sanitari sòlid, i alhora més flexible i dinàmic però, sobretot,
justament finançat. 

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

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
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Tots els metges de Catalunya, convidats a participar en el
3r Congrés de la Professió Mèdica

El 3r Congrés de la
Professió Mèdica
de Catalunya obert
a la participació de
tots els col·legiats

Teniu a les mans la vostra revista, el número 147 de la revista del CoMB. En
la portada, una imatge de renovació i del futur de la professió: les Jornades
d’orientació MIR 2016, amb més de 125 metges joves aconsellant els futurs
MIR sobre l’elecció de l’especialitat. Aquests metges que han col·laborat any
rere any en aquesta Jornada mereixen tot el nostre reconeixement i gratitud.
Alguns d’ells són entrevistats a la revista, com ho són alguns dels futurs MIR.
Després trobareu un anunci molt important: com participar en les
ponències del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Llegiu-lo i
doneu-vos d’alta al web al més aviat possible per participar-hi activament,
amb les vostres opinions i opcions, mitjançant tot un seguit de votacions
electròniques. El Congrés també està explicat a bastament.
El número inclou un comentari sobre el document del CoMB “Els límits
del secret professional”, redactat arran de la tragèdia de Germanwings;
un resum del document amb “Propostes per a la millora de la participació
professional dels metges de l’ICS als hospitals” i un seguit de reflexions
sobre l’homeopatia i les medicines complementàries des del vessant ètic i
deontològic.
Esperem que us agradi. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

La imatge
La Junta del CoMB es va reunir amb
dos membres de la junta facultativa
de l’Hospital General de Catalunya
(HGC), els quals van traslladar-li la
seva preocupació pel futur del centre
sanitari davant les conseqüències que
pot tenir la decisió del Departament
de Salut de deixar de contractar-li
activitat pública.
A la imatge, d’esquerra a dreta: Elvira
Bisbe, vicepresidenta del CoMB; Elena
O’Callaghan, metgessa de l’HGC;
Antoni Campoy, president de la junta
facultativa de l’HGC, i Jaume Padrós,
president del CoMB. 
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Document de posició

Els límits del secret professional
Arran de l’accident aeri de
Germanwings el Col·legi
va encarregar a un grup
d’experts l’elaboració d’un
document amb l’objectiu
que esdevingués un
element de reflexió al
voltant del dilema entre
seguretat i privacitat en
l’àmbit de l’exercici
professional. Josep Terés,
coordinador d’aquest
grup d’experts i president
de la Comissió de
Deontologia del CoMB, i
Jaume Padrós, president
del CoMB, van presentar
en roda de premsa el
document de posició “El
secret professional mèdic
i la protecció a tercers”.

E

l document formula una sèrie de
recomanacions dirigides tant als
àmbits professional i social com
polític i legislatiu per tal de situar els
límits del secret professional quan es
posa en risc la seguretat de tercers. Aquestes
són les principals propostes:
Promoure el desenvolupament de
programes de control per garantir la bona
pràctica en determinades professions de
gran impacte social (com, per exemple,
jutges, pilots, militars, docents, etc.), l’exercici
de les quals pot incidir en drets i interessos
fonamentals de tercers si no es duen a terme
en condicions de salut òptimes. Seria
desitjable que iniciatives com el Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) es
reproduïssin a altres professions no sanitàries.
Considerar una eventual regulació específica
del secret professional d’àmbit europeu,
ateses les diferències evidents de marcs
legals entre els diferents estats de la UE. Cal
tenir present que, en països com el nostre, en
què la col·legiació és obligatòria, els límits del
secret professional estan recollits al Codi de
Deontologia (norma 32 del Codi de
Deontologia del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya), que és d’obligat
compliment per als metges.

E stablir un marc normatiu que faciliti canals
de comunicació estables entre la medicina
assistencial (tant pública com privada) i la
medicina d’empresa. Un primer pas seria
promoure una modificació de la normativa
actual per tal de facilitar al metge assistencial
la comunicació automàtica (fent ús de les TIC)
a l’empresa de la situació de baixa o alta del
treballador a través de la Seguretat Social. La
indicació d’una baixa laboral no implica
revelar el diagnòstic i, per tant, aquest
procediment no implicaria la vulneració del
deure de secret per part del metge.
El Col·legi de Metges orientarà i donarà
suport en termes legals i deontològics i, si fos
el cas, donarà l’emparament corporatiu a tot
metge que tingui el dubte de trencar el
secret professional per protegir el mateix
pacient o terceres persones. 

Equip redactor del document:

Josep Terés (coordinador), Francesc
Borrell, Eugeni Bruguera, Anna
Santaulària, Jaume Sellarès, Rafael
Padrós, Mercedes Martínez.

Més informació:
www.comb.cat
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Revista de premsa
El CoMB recomana que els metges avisin
a empreses de la baixa d’un treballador
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB)
ha recomanat avui establir un marc normatiu
que faciliti al metge la comunicació
automàtica a l’empresa d’un pacient de la
seva situació de baixa, garantint el secret
professional i amb la finalitat d’evitar riscos
per a terceres persones. [...] L’informe,
presentat avui pel president del CoMB,
Jaume Padrós, i el president de la Comissió
de Deontologia i coordinador del document,
Josep Terés, assenyala la necessitat que
existeixi un flux bidireccional d’informació
entre la medicina assistencial i l’empresarial,
mitjançant el qual es comuniqui de manera
automàtica la situació de baixa i alta d’un
treballador a través de la Seguretat Social. [...]
EFE
14 d’abril de 2016

Els metges proposen notificar
automàticament les baixes dels
treballadors a les empreses
[...] Demanen un canvi legislatiu que permeti
poder comunicar a l’empresa quan un dels
seus treballadors té una malaltia, mental o
no, que li impedeix fer la feina amb seguretat.
No en tots els casos, sinó en aquells en què
es pot posar en perill ell mateix o terceres
persones. Per exemple: treballadors de
companyies aèries o d’un cos policial. Ho
explica el president del Col·legi, Jaume
Padrós: “És possible millorar aquests aspectes
que no funcionen millorant els fluxos
d’informació”. [...]
Telenotícies migdia TV3
14 d’abril de 2016

fins a quin punt s’ha de respectar el secret
professional a l’hora de no poder explicar
coses que poden tenir repercussió directa en
terceres persones.[...]
8 al dia de 8TV,
14 d’abril de 2016

Atenció especial per a professions que
comporten risc a tercers
“L’experiència de 17 anys del programa
d’atenció del metge malalt a Barcelona
demostra que és possible intervenir amb la
màxima confidencialitat en professions en
les quals la malaltia greu no percebuda pot
posar en risc a tercers”, defensa el president
del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume
Padrós. La policia podria ser un d’aquests
col·lectius. [...]
La Vanguardia,
15 d’abril de 2016

Els metges proposen avisar de baixes
de risc
[...] “No es tracta d’informar les empreses
del diagnòstic mèdic dels seus treballadors,
sinó d’advertir que tal treballador ha sigut
considerat no apte, temporalment, per
realitzar la seva feina”, va puntualitzar Jaume
Padrós, president del CoMB. “La baixa és una
eina de protecció del treballador”, va recordar.
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Ara,
15 d’abril de 2016

Els metges demanen informar
directament les empreses de les baixes
[...] Els facultatius han demanat a les
autoritats estatals i europees un marc
legislatiu que permeti als metges
comunicar una baixa laboral de forma
automàtica a l’empresa del pacient. “És
anacrònic que el 2016 hagi d’anar el
pacient a donar la seva baixa en mà quan
es podria informar de manera automàtica
a través de les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC)”, va protestar Jaume
Padrós, president del CoMB. [...]
El País,
15 d’abril de 2016

El Periódico,
15 d’abril de 2016

Els metges s’avenen a enviar la baixa a
les empreses
El Col·legi de Metges de Barcelona va
proposar ahir que es pugui modificar la
normativa perquè els metges puguin
fer arribar a les empreses “de manera
automàtica” la tramitació de baixes i altes
mèdiques en el cas de professionals amb
responsabilitat sobre tercers com ara pilots,
jutges, docents o militars.[...]
El Punt Avui,
15 d’abril de 2016

Jaume Padrós: “La revelació de secret
només estaria justificada quan hi hagi un
risc potencial per a tercers”
El Col·legi de Metges de Barcelona va
començar un procés de reflexió per analitzar

estan obligats a col·legiar-se i, a més,
el codi deontològic, que és d’obligat
compliment, ja marca en quines condicions
pot esquivar-se el secret, perquè “no és un
dogma que no es pugui trencar sota cap
principi”. [...]

El secret mèdic un any després
de Germanwings
[...] La regulació del secret mèdic no és ni
de bon tros homogènia a Europa i, per això,
Padrós va reivindicar el cas dels metges
catalans i espanyols com un exemple de
bones pràctiques. A l’Estat, els facultatius

El risc del secret
El Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) va proposar la setmana passada
diverses mesures per limitar el secret
professional quan es posa en risc la
seguretat de tercers. Entre aquestes,
el desenvolupament de programes de
control per garantir la bona pràctica en
professions de gran impacte social (jutges,
pilots i conductors de transport públic,
controladors aeris, policies, militars),
l’exercici de les quals pot incidir en drets
i interessos fonamentals de tercers si no
es porten a terme en condicions de salut
òptimes. [...]
Carmen Fernández, Diario Médico, opinió,
18 d’abril de 2016

Professió
ELECCIONS 2014

Desestimat el segon recurs contra
la darrera convocatòria electoral

L

es darreres eleccions a la Junta de
Govern i a l’Assemblea de Compromissaris, celebrades el febrer de 2014,
tal com ja es va explicar als números
140 i 141 de la revista COMB (de març i
juny de 2014), van ser impugnades judicialment amb dos recursos presentats successivament pel doctor Joan Gené Badia, que hi va
concórrer com a candidat.
El primer recurs, interposat el desembre
de 2013 amb la intenció de suspendre de forma immediata el procés electoral aleshores
engegat, no va ser admès pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona.
El segon recurs, presentat el gener de 2014,
ha estat ara resolt per sentència del Jutjat del
Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona
(amb data 28 d’abril de 2016), en la qual no s’admeten i es desestimen les pretensions d’anul·
lació dels acords de celebració de les eleccions
i, en conseqüència, es confirma la validesa del
procés electoral i dels seus resultats.
La sentència judicial corrobora així que
totes les fases del procediment per a la convocatòria i celebració de les eleccions (calendari,

Posicionament
davant dels
reiterats atacs
a centres sanitaris en
zones en conflicte
Arran del bombardeig a l’hospital Al Quds, ubicat a la ciutat d’Alep (nord de Síria), que a finals
d’abril va provocar la mort de més d’una vintena de persones, entre les quals personal sanitari, la Junta de Govern del CoMB ha fet públic un
Document de Posició en què manifesta la seva
indignació i rebuig davant els atacs a personal
i serveis sanitaris, i insta les autoritats a prendre
mesures i a complir el IV Conveni de Ginebra
per aturar aquesta barbàrie.

publicació del cens, sistema de vot, etc.) es
van dur a terme amb les degudes garanties,
d’acord amb el que preveuen els Estatuts Col·
legials, reconeguts com la norma a la qual
s’han d’ajustar els processos electorals de la
institució.
La sentència comporta, d’altra banda, un
nou reconeixement del rigor amb què el personal que treballa al Col·legi du a terme les
seves funcions, especialment a l’hora de vetllar per la transparència i l’adequació a la legalitat dels processos electorals de la institució.
Contra la sentència, hi cap la possibilitat
d’interposar recurs. 

També manifesta el suport i reconeixement
a tots els metges, professionals sanitaris i cooperants per la tasca heroica que duen a terme
prestant el seus serveis en condicions precàries
i atenent la població malalta de les zones en
guerra, malgrat que això sovint els suposi posar
en perill les seves vides.
El passat 23 de març el Col·legi també es va
manifestar sobre la crisi de refugiats a Europa i
demanava que Europa treballi per garantir el
dret d’asil.
Llegeix el document complet i d’adhereix-t’hi.

Més informació:
www.comb.cat
L’acompanyament als
pacients a la consulta
mèdica
En una nota publicada al web col·legial, el
CoMB va aclarir els aspectes que fan referència a l’assistència facultativa. Al document s’assenyala que ha de complir amb
les màximes de confidencialitat i voluntarietat. Poden estar presents en la visita les
persones que el pacient desitgi, sempre
que no impedeixin el bon desenvolupament de l’assistència.
En els casos d’assistència mèdica a persones conduïdes per les forces i cossos de
seguretat com a detinguts, el metge realitzarà l’assistència amb les degudes condicions d’intimitat i voluntarietat del pacient,
sempre que les circumstàncies de risc potencial de seguretat ho permetin.

Més informació:
www.comb.cat
Dispensació de medicaments i productes
sanitaris
En relació amb el preacord dels quatre col·
legis d’infermeria amb el Departament de
Salut per impulsar el decret català que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes d’ús
humà per part d’infermeria, el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)
va manifestar la necessitat que l’Administració legisli per potenciar la seguretat clínica dels pacients en un marc de seguretat
jurídica per als professionals. Per això cal
subratllar que la indicació dels medicaments d’ús humà susceptibles de recepta
medica sempre estarà supeditada a un diagnòstic previ i a una indicació per part del
metge, que és qui en garanteix la màxima
qualitat.
Per assolir els objectius assistencials de
tots els professionals amb la màxima qualitat, reiteren la importància del treball en
equip.

Més informació:
www.comb.cat
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Crònica col·legial
El CoMB als mitjans de comunicació
Com ha de ser el metge del
segle xxi
2 d’abril
En una entrevista a La Contra de La Vanguardia feta per Víctor-M. Amela, Jaume Padrós,
president del CoMB, va explicar les qualitats
que ha de tenir el bon metge, que hauria de
ser “empàtic i bon comunicador, competent i
autoexigent, compromès amb la societat i
bon coneixedor de les tecnologies de la informació i la comunicació”. A més, també va
recordar la importància del 3r Congrés de la
Professió Mèdica de Catalunya com a “escenari i oportunitat per repensar el model sanitari i assegurar que mantingui l’excel·lència
professional i assistencial que el caracteritza”.

La crisi de refugiats a Europa
23 de març
L’agencia EFE va informar del posicionament
de la Junta del CoMB en el qual va expressar
la seva “indignació i consternació” per la greu
crisi humanitària creada per la guerra i destrucció i la fuga d’aquells que, volent arribar a
Europa en cerca d’asil, “es troben amb les
portes tancades”. Així mateix, en el document es compromet a estar al costat dels refugiats que arribin a Catalunya per garantir-los el dret a la protecció de la salut.

Les assegurances de salut

Agressions a metges

20 de març
El diari Ara va analitzar la guerra de preus a les
mútues provocat pel fet d’estrènyer marges
per oferir preus baixos ha portat les asseguradores a negociar honoraris igualment baixos
amb els metges. Segons declara Jaume Padrós “això ens posa en situació d’inseguretat
tant als professionals com als ciutadans, perquè cada cop hi ha més lletra petita”. A aquesta amenaça s’hi afegeix, segons Padrós, la
concentració de les clíniques, especialment
després de la integració de Quirón i IDC Salut.
En una entrevista a la revista El Temps, del
9 de febrer, entre d’altres temes de l’actualitat
sanitària, Jaume Padrós va parlar sobre la situació de les mútues i va demanar al Departament de Salut que faci el possible perquè les
regles del joc siguin clares i no es produeixin
abusos. També va informar que s’ha posat en
marxa una Oficina d’Informació al Ciutadà
per poder informar sobre les pòlisses.

16 de març
Amb motiu del dia nacional contra les
agressions a professionals sanitaris, el
CoMB va publicar una nota al web col·legial amb un balanç de l’any 2015: va obrir 39
expedients nous, 4 dels quals van ser per
agressió física i la resta corresponen a
agressions verbals. La xifra és inferior a la
de l’any 2014, en què es van comunicar 46
incidents.
La nota va ser recollida per l’agència
Efe, el 16 de març, i per les edicions digitals
de La Vanguardia, el 16 de març, i El Punt
Avui, el 20 de març. Així mateix, La Cadena
Ser, el 14 de març, també va informar sobre
les agressions a metges on Josep Arimany,
cap de Responsabilitat Professional del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, va assenyalar que només és la “punta
de l’iceberg” perquè només es reben els
casos més greus.

2 d’abril

Metges indignats, preocupats
i amb incertesa
20 de març
En una entrevista al diari Ara feta per Antoni
Bassas, Jaume Padrós assenyala que els
metges estan “indignats, preocupats i amb
incertesa, com la majoria dels catalans davant la situació que vivim”. Padrós va assenyalar que estan indignats perquè el debat
sobre la sanitat “peca de partidista”, amb un
sistema sanitari secularment mal finançat i
que amb la crisi i l’ofec econòmic que està
patint el país “l’ha escanyat encara més”. Tot
això, segons Padrós, “prestant un nivell assistencial considerat dels millors del món, i
això es fa a costa del sacrifici dels professionals sanitaris, si volem excel·lència no podem pagar els professionals com ara”, va insistir Padrós.
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Entrevista a Jaume Padrós a La Contra de La Vanguardia.

Crònica col·legial
11 de febrer

Les teràpies complementàries
5 de març
Arran de la supressió per part de la Universitat de Barcelona d’un màster d’homeopatia
diversos mitjans s’han fet ressò del debat
sobre les teràpies complementàries. Jaume
Padrós ha explicat a diversos mitjans com
La Vanguardia, el 9 de març, El Punt Avui, el
7 de març, El País, el 5 de març, i l’Ara, el 5
de març, que la secció d’homeopatia del
CoMB és un mecanisme d’autoregulació
que “dóna garanties als ciutadans, perquè
assegura que tots els que practiquen l’homeopatia s’ajusten al codi deontològic”.
De fet, segons Padrós, la secció va defensar
fermament la vacunació quan l’estiu passat un nen d’Olot va morir per diftèria.

Medicina i xarxes socials
3 de març
En el darrer examen MIR, en una pregunta
es plantejava si s’acceptaria la petició
d’amistat d’una pacient menor a la xarxa
social i la resposta correcta era rebutjar la
petició i explicar a la pacient que cal mantenir certs límits professionals. El diari El
Punt Avui va reflectir l’opinió respecte d’això de Josep Terés, president de la Comissió de Deontologia del CoMB, qui va puntualitzar que és la més aconsellable tot i
que “les noves tecnologies poden ser útils
per millorar les relacions”. D’altra banda
Mireia Sans, presidenta de la Secció e-salut,
va insistir al mateix diari sobre la necessitat que “els metges no es quedin enrere i
incorporin els nous canals de comunicació com un punt de trobada més amb els
pacients”.

3r Congrés de la Professió
24 de febrer
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va presentar en roda de
premsa els eixos que configuraran el 3r
Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya i va plantejar els temes centrals que els
metges catalans estan convidats a debatre
basats en el lideratge i la participació, el
nou professionalisme, la formació i l’actua-

Informació sobre la situació dels nous metges especialistes a El Periódico.

lització del Codi de Deontologia. Els presidents dels Col·legis de Metges de Barcelona, Jaume Padrós; de Lleida, Ramon Mur,
de Girona, Josep Vilaplana, i de Tarragona,
Fernando Vizcarro, van explicar que “el
Congrés servirà per repensar el paper del
metge i renovar el contracte amb la societat, a més de ser una eina per assumir els
reptes i adaptar-se als canvis que planteja
el nou model social”.
Padrós va plantejar les principals transformacions que la professió ha d’afrontar, com
són el canvi en el rol del pacient, el paper
de les noves tecnologies, els canvis en la
demografia de la població i dels metges, la
crisi econòmica i la precarietat pressupostària.
Es van fer ressò de la presentació del 3r
Congrés de la Professió Mèdica, les agències de notícies Efe, Europa Press i ACN, el 24
de febrer, així com les edicions en paper de
La Vanguardia, que a més va dedicar l’editorial al tema, El Punt Avui i El Diari de Girona, el 25 de febrer, i les edicions digitals d’El
Mundo, ABC, Diario Médico, El Médico Interactivo, el 24 de febrer i Siete Días Médicos, el
26 de febrer.

La precarietat dels nous metges especialistes
11 de febrer
El diari El Periódico va tractar, el passat 11
de febrer, la situació en la qual es troben els
més de 4.500 especialistes que han acabat
a Catalunya la formació MIR en els anys de
la crisi. Segons un estudi del CoMB que
analitza la situació dels metges que han
acabat el MIR, només un 13% dels que van
acabar la seva especialització als hospitals
de Barcelona al mes de juny han aconseguit un contracte indefinit, el 87% restant
sobreviuen amb treballs transitoris i imprevisibles, que solen compaginar amb guàrdies i suplències. Segons Marc Soler, director corporatiu del CoMB, cobren una
mitjana de set euros per hora, tant als hospitals de l’ICS com als concertats. Soler es
pregunta “quina estabilitat personal pot
tenir un metge que amb 35 anys viu de
contractes per hores?”.
Adriana Bataller, vocal del CoMB i autora de
l’estudi, avisa que “la situació laboral
d’aquests facultatius condiciona la seva vida i
incideix en la qualitat de l’assistència sanitària que ofereixen”. 
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Document de conclusions:

1.Pressupost
— El Catsalut ha d’assignar als equips
el pressupost a l’inici de l’any.
— La proposta d’inversions s’ha de fer
amb participació professional.

2.
Consell de direcció
Creació dels consells de direcció
de l’equip:
— Consell de direcció de l’EAP:
format pels càrrecs directius actuals
(director, adjunt), el referent de gestió,
el responsable de qualitat,
el responsable docent, el de formació
i el de recerca.
— Funcions: establir les línies
estratègiques de l’equip i reforçar la
tasca directiva en especial pel que fa
a la qualitat, seguretat clínica i
formació-docència.

3.
Director d’equip
Els professionals han de participar
activament en l’elecció del director
d’equip.
— L’equip podrà proposar els
candidats més adients. Aquesta
proposta es reconeixerà a partir
d’una acta d’una reunió d’equip.
— Representants de l’equip han
de participar en l’òrgan decisori
de l’elecció.

Lideratge i participació (2)

Junta Clínica i
Junta Facultativa

Direcció
Mèdica

Direcció
Assistencial

— Enfortir la participació de les juntes
clíniques.
— Convertir les juntes facultatives en
òrgans amb paper actiu en l’assessorament
i deliberació de les direccions mèdiques.

Els metges han de participar activament en
el seu nomenament.

Tenir en compte el seu paper com una nova
figura important des del punt de vista
organitzatiu per a aquells centres o territoris
que decideixin establir-la.

Procediment d’elecció:
— Crida oberta del procés de selecció
de la direcció mèdica per part de recursos
humans.
— La Junta Facultativa proposa candidats
amb una valoració raonada del perfil
curricular.
— La direcció del centre farà el
nomenament amb el màxim consens
de la Junta Facultativa.

— D’aquesta figura dependria la Direcció
Mèdica i la Direcció d’Infermeria.
— Perfil: formació teòrica àmplia i
experiència pràctica en gestió en salut.

Requeriments del candidat:
— Coneixements del centre i del territori.
— Prestigi professional.
— Experiència assistencial àmplia.
— Capacitat per liderar grups humans.

Comissions i
òrgans de consulta
A aquestes se’ls haurà de donar la màxima
operativitat per tal que puguin dur a terme
les funcions que tenen assignades.
— El nombre de comissions ha d’adaptar-se
a les característiques i necessitats de cada
centre:
Comissió de Control de Qualitat Assistencial
Comissió de Credencials
Comissions Clíniques

Funcions assistencials definides per al
director mèdic (entre d’altres)
— Planificar l’assistència mèdica i la
implementació de nous models
assistencials.
— Vetllar perquè l’hospital disposi de
recursos humans i infraestructures per oferir
assistència de qualitat.
— Participar en la selecció i contractació
dels professionals mèdics i vetllar perquè
es contracti el personal més adequat.

Unitats
Assistencials
La participació, entesa com la gestió del
propi treball, s’hauria de fer en el marc de
les unitats assistencials.
— Dirigides per un cap que coordini el
treball dels membres i que afavoreixi la
col·laboració amb altres centres assistencials.
— Els equips han de ser multidisciplinaris
i han d’elaborar conjuntament les normes
organitzatives internes.
— Pressupost propi en funció dels objectius
i compromís de retre comptes dels resultats.
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A fons

Què s’ha de saber
a l’hora d’escollir especialitat
per fer la residència

A

finals d’abril els metges que han
aprovat l’examen MIR han
d’escollir especialitat i plaça per
fer la residència. Per facilitar la
decisió el Col·legi va organitzar,
per cinquè any consecutiu, les Jornades
d’Orientació MIR, on 125 professionals que
estan fent el MIR o ja l’han finalitzat van
orientar els futurs metges residents perquè
escollissin especialitat. Cada assistent
podia escollir que l’orientessin fins a quatre
especialitats en torns de 30 minuts per
especialitat. En el decurs de l’acte, Anna
Boada i Marc Tarín, presidenta i tresorer de
la Secció MIR i Metges Joves, respectivament, van donar la benvinguda al CoMB als
assistents.
A continuació, 11 metges que han orientat
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els futurs residents expliquen què s’ha de
saber per escollir especialitat i plaça.
Raquel Adsarias,
R2 de Pediatria a l’Hospital
Vall d’Hebron
“Durant el primer any de
residència s’obté una visió general de la
Pediatria. Els R1 estan quatre mesos a
nounats, quatre a pediatria general i quatre
més a urgències. Els R2 passen entre dos i
quatre mesos en serveis molt més específics.
El tercer any és el més dur dels quatre i els
residents tenen un gran desgast físic i
mental perquè passen moltes hores a
l’hospital i a més, estan en àrees dures,
com UCI natal, UCI pediàtrica i oncologia
infantil i pediàtrica. El darrer any, quan ja

Les entrevistes
complertes es poden
seguir a:
blogcomb.cat

s’arriba a R4, és lliure, és a dir, cadascú
decideix on passar, els nou mesos que
durarà la residència”.
Ferran Ballescà,
R2 de Dermatologia a l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol
“És una especialitat molt àmplia i
en constant creixement, amb possibilitat de
subespecialitzar-se en diferents camps:
melanoma, càncer cutani no melanoma,
cirurgia, vigilància del pacient trasplantat,
psoriasi, malalties sistèmiques, dermatopediatria, dermatopatologia, tricologia, etc. A més,
encara avui té força sortida laboral (sobretot
en l’àmbit privat). Un altre punt a favor (o en
contra, segons es miri) és que després d’acabar
l’especialitat no es fan més guàrdies”.

A fons

Carla Boltà,
R2 d’Anestesiologia i Reanimació
a l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol
“Em vaig decidir per anestesiologia
perquè és una especialitat àmplia, molt
variada i versàtil. Està subdividida en
múltiples subespecialitats molt diferents
entre si que permeten gran varietat de
sortides professionals. És una especialitat
en constant creixement a causa de
l’exigència, cada vegada més forta,
d’oferir al pacient el màxim benestar
possible en procediments invasius. És una
especialitat amb bona sortida professional en finalitzar l’especialitat, tant en
l’àmbit públic com en el privat”.

Queta Díaz,
R3 any de Medicina Familiar i
comunitària a Catalunya Central
“La grandesa de l’especialitat de
família és que contempla la persona en tot el
seu conjunt. No només una part del seu cos,
ni tan sols tot el seu cos, sinó que també
mirem els aspectes socials, econòmics,
familiars, etc. que condicionen la seva salut
(benestar físic, mental i social).
És bonic pensar en el metge de família com
en el metge de ‘les persones’, per
l’abordatge integral de l’individu i la seva
comunitat. És a dir, una professió apassionant i enriquidora que permet arribar fins
on cadascú vulgui i on mai, mai, s’acaba
d’aprendre”.

Anna Camós,
R2 d’Oftalmologia a l’Hospital
Clínic de Barcelona
“Vaig escollir aquesta especialitat
perquè s’adaptava al que volia, que era
visitar pacients i operar ‘amb poca sang’, i
perquè era una especialitat resolutiva.
Normalment dos dies a la setmana fem
consultes externes, dos dies som al quiròfan i
un dia a la setmana tenim guàrdia.
Crec que és millor fer aquesta residència en un
hospital gran, perquè és una especialitat amb
moltes subespecialitats i hi ha cirurgies que no
les veuràs mai si no és en un gran hospital”.

Elisabet Julià,
R2 de Cirurgia General i de
l’Aparell Digestiu del Consorci
Sanitari del Maresme
“A l’hora de triar tenia bastant clar que volia
una especialitat quirúrgica i, de les quirúrgiques, cirurgia general era la que m’agradava
més. Tot i així, quan vaig anar a visitar els
hospitals, abans d’escollir plaça, vaig començar
a plantejar tot tipus d’especialitats. Al final, vaig
decidir que el que volia inicialment era el que
havia d’escollir i, de moment, crec que no em
vaig equivocar!
En general, es pot dir que els R1 estan ben
cuidats, estàs força supervisat i a urgències
sempre treballes al costat d’un altre resident i
un adjunt d’urgències”.

Guillem Casas,
R3 de Cardiologia a l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron
“El resident de cardiologia ha de
ser treballador, polivalent, perquè és una
especialitat molt variada (clínica,
intervencionisme, imatge, etc.), capaç de
treballar en equip i de mantenir la calma
en situacions en què s’ha d’actuar amb
rapidesa i motivat per aprendre.
La relació amb els pacients és intensa. És
veritat que amb el cor els pacients se solen
espantar i això fa que, com a cardiòleg,
normalment et solen fer bastant cas (no
sempre) i tenir-te respecte. S’ha d’anar
amb compte a l’hora d’informar, perquè
són patologies delicades que poden
comprometre el pronòstic vital o requerir
cirurgies de molta envergadura”.

Jose Loureiro,
adjunt de Medicina Interna a
l’Hospital de Barcelona
“Als hospitals grans l’ambient és
una mica més hostil que als hospitals petits,
on tothom es coneix més. Això també fa
que les coses siguin una mica més fàcils,
però tot depèn del servei. Hi ha moltes
diferències entre uns serveis i d’altres.
A les guàrdies dels hospitals grans es
treballa més que a les dels hospitals petits.
Els residents també es poden trobar amb
xocs entre especialitats i alguns
conflictes d’aquest tipus. Als centres més
petits, les guàrdies sempre són més
tranquil·les”.

Ana Maria Martínez,
R5 d’Oncologia Mèdica
a l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron
“El més important per ser un bon oncòleg és
la humanitat amb què tractes el pacient.
Ara sóc al cinquè any de residència i estic
implicada sobretot amb les consultes
externes, amb l’equip de tumors toràcics
liderat per la doctora Felip. La meva activitat
consisteix en l’esforç i l’aprenentatge constant
per oferir el millor tractament possible als
pacients. Això moltes vegades consisteix a
oferir assajos clínics amb estratègies
terapèutiques molt prometedores”.
Eric Sampedro,
R4 de Ginecologia a l’Hospital
del Mar
“L’important és assolir les
competències, els coneixements i les
habilitats que et permetin afrontar els
problemes més habituals de l’especialitat
sense inconvenients. Això es “redueix” a
conèixer les patologies obstètriques més
habituals i el seu maneig, saber conduir un
part i identificar-ne les possibles anomalies i
complicacions, ser capaç de realitzar
intervencions rutinàries com podrien ser
una histerectomia o una laparoscòpia, així
com tenir un mínim coneixement en
ecografia ginecològica i, sobretot, obstètrica
que permeti la correcta identificació
d’alteracions (o, almenys, la sospita per
remetre-ho a un altre company amb més
experiència)”.
Cristina Pérez,
R4 de Radiologia a l’Hospital
Universitari Trias i Pujol
“A un resident de radiologia li ha
d’agradar l’anatomia, la informàtica i la
imatge. Es treballa molt amb l’ordinador i
sobretot amb programes d’imatge. També
és molt important que li agradi el treball
en equip perquè es treballa molt en
comitès. Tenim un perfil bastant tècnic.
Hi ha bona sortida laboral. Pots anar a un
hospital o a un ambulatori, que serà una
mica més tranquil. A l’hospital la tasca
serà més intervencionista, i a l’ambulatori
potser veuràs més ecografies i plaques”.
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El CoMB agraeix la col·laboració dels metges que han orientat els futurs MIR a escollir especialitat.
Al·lergologia
Elduque Mora, Carolina
Jurgens Martinez, Yanina Nancy
Roger Reig, Albert

Cirurgia Pediàtrica
Santiago Martinez, Saioa
Soria Gondek, Andrea
Vicario La Torre, Francisco Javier

Anatomia Patològica
Montironi , Carla

Cirurgia Plàstica, Estètica
i Reparadora
Cabrera Mas, Victor
Descarrega Roman, Jordi

Anestesiologia i Reanimació
Bataller Bassols, Adriana
Gomez Paz, Augusto
Gonzalez Suarez, Susana
Pascual Carreño, Anna
Angiologia i Cirurgia Vascular
Garcia Reyes, Marvin Ernesto
Gil Sala, Daniel
Aparell Digestiu
Arau Lopez De Sagredo, Beatriz
Bas Cutrina, Francesc
Enriquez Marroquin, Carlos
Fernando
Garcia Sumalla, Albert
Montenegro Almeida, Andrea
Isabel
Rodriguez Tajes, Sergio

Dermatologia
Ballescà López, Ferran
Gonzalez Cruz, Carlos
Rivera Ruiz, Noelia
Endocrinologia i Nutrició
Casamitjana Espuña, Laia
Marquès Pàmies, Montserrat
Ortiz Zuñiga, Angel Michael
Pane Vila, Adriana
Farmacologia Clínica
Arnaiz Gargallo, Joan Albert

Cardiologia
Adeliño Recasens, Raquel
Cantalapiedra Romero, Javier
Casas Masnou, Guillem
Miranda Barrio, Berta

Geriatria
Bajo Peñas, Maria Lorena
Mendez Siliuto, Teresa

Cirurgia Cardiovascular
Astrosa Martin, Eduardo Andres

Hematologia i Hemoteràpia
Fernandez Sojo, Jesus
Isola , Ignacio Mario
Santiago Alonso, Raquel

Cirurgia General i de
l’Aparell Digestiu
Garcia Nalda, Albert
Julià Verdaguer, Elisabet
Medina Gallardo, Nolberto Adrian
Saladich Cubero, Maria
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
Bohórquez Benítez, Diana
Pozuelo Arquimbau, Laura
Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia
Alavedra Massana, Anna
Amestoy Ramos, Jorge
Angulo Acosta, Silvia
Closa Sebastia, Francisca
Rodriguez Montserrat, Eric
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Cirurgia Toràcica
Trujillo Reyes, Juan Carlos

Immunologia
Llobell Uriel, Arturo
Medicina de l’Esport
Goitia Martinez, Yenibeth Carolina
Medicina Familiar i Comunitària
Alborch Simo, Nacho
Alonso Valles, Lurdes
Cob Peña, Ester
Diaz Pamies, Enriqueta
Forcada Arcarons, Anna
Leey Echavarria, Connie Melissa
Mendoza Treviño, Deborah
Elizabeth
Riveros Gomez, Liliana
Sala Cosp, Laura
Sanchez Belmonte, Sara

Sanchez Martinez, Lady Diana
Sans Corrales, Mireia
Tarin Marti, Marc

Oftalmologia
Camos Carreras, Anna
De Pouplana Sarda, Angels

Medicina Física i Rehabilitació
Boada Pladellorens, Anna

Oncologia Mèdica
Martinez De Castro, Ana Maria
Salva Ballabrera, Francesc

Medicina Intensiva
Farre Estebe, Anna
Ferrer I Ayats, Vanessa
Lanez Saavedra, Beymar Henry

Oncologia Radioteràpica
Santamaria Vasquez, Diego Esteban

Medicina Interna
Loste Andreu, Cora
Loureiro Amigo, Jose
Lucchetti D'aniello, Gianni Enrico
Marco Hernandez, Javier
Rico Caballero, Veronica
Medicina Legal i Forense
Gomez Duran, Esperanza Luisa
Medicina Nuclear
Jaramillo Guzman, Angela Maria
Medicina Preventiva
i Salut Pública
Pantoja Bustillos, Percy Efrain
Peremiquel Trillas, Paula
Microbiologia i Parasitologia
Hurtado Negreiros, Juan Carlos
Nefrologia
Benito Garcia, Silvia
Lescano Garcia, Patricia Del Carmen
Neurocirurgia
Menendez Osorio, Belen
Neurologia
Fonseca Hernandez, Elena
Garcia-Tornel Garcia-Camba, Alvaro
Velez Santamaria, Paricia Valentina
Obstetrícia i Ginecologia
Blancafort Gonzalez-Casabon,
Claudia
Fernandez Oliva, Antonio
Nicolas Perea, Inmaculada
Sampedro Martinez, Eric
Trusso , Walter Nicolas

Otorinolaringologia
Jaume Monroig, Francesca
Pardo Muñoz, Laura
Valero Mayor, Cristina
Pediatria
Adsarias Ferrera, Raquel
Cabello Ruiz, Vanesa
Carsi Durall, Ariadna
Collado Gimbert, Anna
Morgenstern Isaak, Andres Javier
Sole Ribalta, Anna
Viñolas Tolosa, Maria
Psiquiatria
Andreu Borras, Ines
Fadeuilhe Grau, Christian
Fonseca Casals, M. Francina
Martin Rodriguez, Ana Cristina
Perez Guitart, Aïna
Romaguera Piñol, Ana Maria
Soto Pelaez, Estel
Radiodiagnòstic
Ng Wong, Yiken Karelys
Perez Balaguero, Ana Cristina
Werner Reyes, Mariano Facundo
Reumatologia
Florez Enrich, Helena
Lopez Corbeto, Mireia
Orpinell Palacio, Laia
Urologia
Cocera Rodriguez, Raul
Parejo Cortes, Victor
Piqueras Bartolome, Marta
Salazar Gabarro, Aina
Schwartzmann Jochamowitz,
Ivan
Vargas Blasco, Cesar

A fons

Cinc metges
que s’han
col·legiat
recentment i
que comencen
la seva etapa
de residents
expliquen com
els ha servit
la jornada
d’orientació als
futurs MIR a
l’hora d’escollir
l’especialitat

Joan Vime Jubany,
R1 de Cardiologia a l’Hospital
Universitari de Bellvitge
“La jornada em va ser de molt
utilitat, sobretot la part de les taules per
especialitat. Poder consultar directament els
dubtes sobre les especialitats a residents
que fa dos o tres anys tenien els mateixos
dubtes que tu et serveix per aclarir-te i
decantar la teva elecció. La xerrada sobre el
dia d’elecció de la plaça a Madrid també em
va ajudar a estar més tranquil una vegada
vaig ser allà”.
Marta Olivé Gadea,
R1 de Neurologia a l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron
“En el meu cas ja tenia força clar
quina era l’especialitat que més m’interessava. Tot i així, poder parlar en una sola tarda
amb residents de diferents especialitats i
hospitals em va ajudar a tenir una visió
conjunta i a ordenar la informació que
m’havien donat als diferents serveis que
havia visitat”.
Octavi Bassegoda,
R1 d’Aparell Digestiu a l’Hospital
Clínic
“Les jornades em van servir sobretot per
escollir hospital. Ja fa anys que volia fer
aparell digestiu. El que m’interessava era

principalment escoltar les opinions dels
residents de diferents hospitals sobre les
seves rotacions i la docència que els oferien
al centre. Les jornades del col·legi em van
permetre conèixer residents dels principals
hospitals de Barcelona. Això em va
permetre comparar centres i fer la meva
llista de preferències”.
Meritxell Barnés Mayolas,
R1 de Pediatria a l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron
“És una jornada que pot ser de
gran utilitat si tens dubtes sobre quina
especialitat escollir. Et permet obtenir
diversos punts de vista sobre les especialitats que et criden més l’atenció, així com
fer-te una idea de quin és el dia a dia
d’aquelles especialitats no tan conegudes”.
Laura González González,
R1 d’Aparell Digestiu a l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau
“Tot i que ja sabia quina
especialitat volia fer, les jornades em van
ajudar a conèixer companys residents
d’aquesta especialitat que em van donar
la seva opinió no sols sobre diferents
hospitals, sinó també sobre la seva
especialitat sense intentar convèncer-me
que el seu hospital era el millor. Vaig
considerar-ho molt útil”.
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La qüestió

En finalitzar la residència, com veus
el teu futur i quina valoració fas
del període de l’especialització?

Carola Baliu,
Dermatologia a
l’Hospital Clínic

Laia Bosch,
Anestèsia a l’Hospital
del Mar

El fet que la dermatologia
sigui una especialitat
medicoquirúrgica i tingui
diverses subespecialitats,
fa que les portes que
s’obrin en un futur siguin
diverses. Puc optar a
continuar treballant a
la sanitat pública, a la
privada o combinar les
dues.
Gràcies a l’especialitat
escollida i al centre on
m’he format, l’Hospital
Clínic, veig el meu
futur esperançador,
amb diverses opcions
professionals per escollir.
La residència és una
etapa de transició
entre ser estudiant i ser
professional, remunerada
i supervisada, on apliques
els coneixements a la
pràctica. És una època
molt bonica, però fugaç,
on cal absorbir cada
espurna de coneixement,
tot i que la medicina
exigeix estar sempre en
formació constant.

Anestesiologia és una
especialitat bona en
el sentit que ens dóna
l’oportunitat de treballar
tant en l’àmbit de la
pública com en el de la
privada i amb contractes
de llarga durada.
Actualment, he tingut
la sort que m’han ofert
la possibilitat de seguir
treballant a l’Hospital
del Mar de Barcelona
on he fet la residència,
un període que ha estat
altament satisfactori,
tant pel que fa a la
docència dels seus grans
professionals com pel fet
de deixar-nos implicar al
màxim en el servei.

Maria Cordobés,
Medicina Familiar i
Comunitària CAP
La Marina

Albert Gargallo,
Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia a
l’Hospital Vall d’Hebron

Després de quatre anys
de treballar de valent,
més de tres mil hores de
guàrdia i moltes ganes
d’aprendre com treballa
un bon metge de família,
arriba el final d’una etapa.
Crec que he pogut
formar part d’un gran
hospital, l’Hospital de
Sant Pau, caracteritzat
per la docència de grans
professionals per a
cada especialitat, i d’un
ambulatori, La Marina,
que vetlla per una
formació contínua i de
qualitat.
Vivim un futur
professional envejable;
amb ofertes de treball
variades, tant en l’àmbit
de l’atenció primària
com en les urgències
hospitalàries. En aquests
moments, tenim la sort
de poder treball i triar
allò que més ens satisfà.
Tenim l’oportunitat de
seguir avançant i créixer
com a professionals.

El meu futur el considero
incert, com és normal, tot
i que confesso que em fa
certa il·lusió la nova etapa.
Crec haver tingut
la sort de rebre una
bona formació que
m’ha preparat i donat
eines suficients per
afrontar els inicis de ser
especialista i aprendre
(tantíssim que em falta
per aprendre i viure) dins
del meu camp, que és
la cirurgia ortopèdica i
traumatologia.
Marxo de la residència
amb un molt bon record i
la tornaria a repetir sense
cap mena de dubte.

Mariona Lamora,
Anestèsia a l’Hospital
del Mar
Gràcies a l’especialitat
triada —anestesiologia—
veig el meu futur de
manera molt positiva
perquè és de les que més
bones perspectives té;
gairebé tots els residents
troben feina, sobretot en
l’àmbit de la privada.
L’experiència durant la
residència a l’Hospital
del Mar de Barcelona
és molt satisfactòria;
després d’assolir els
fonaments bàsics durant
el primer cicle, i un cop
estem en possessió dels
coneixements, a partir del
segon any ens permeten
participar en la pràctica
clínica. 

Més informació:
blogcomb.cat
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Assegurança lliure

Posada en marxa de l’Oficina
d’Informació al Ciutadà sobre les
assegurances mèdiques

L

’Oficina d’Informació al Ciutadà (OIC)
ha estat informant i assessorant durant més d’una dècada sobre diferents aspectes relacionats amb les
cobertures de les pòlisses de salut.
Aquest assessorament té un caràcter orientatiu i en cap cas té una validesa jurídica.
En l’actual context de “guerra de preus” de
les pòlisses de salut que el sector assegurador
està generant, el Col·legi va considerar que era
el moment oportú per fer un rellançament de
l’Oficina d’Informació al Ciutadà, per poder
orientar de forma molt clara i transparent sobre els aspectes més rellevants a l’hora de
contractar una assegurança mèdica.
La reducció dels quadres mèdics, la limitació de proves diagnòstiques i tractaments, i els
baixos honoraris dels professionals, no sols
són en perjudici dels metges que treballen al
sector sanitari sinó que també incideixen directament en el servei que el pacient rep per
part de l’asseguradora.
Creiem que és important que la ciutadania estigui ben informada respecte d’això i
que la “lletra petita” no sigui un inconvenient o
un perjudici en contra de l’assegurat a l’hora
de contractar una pòlissa de salut. Des del
CoMB hem elaborat un tríptic informatiu Què
cal saber sobre les assegurances sanitàries*
adreçat als ciutadans, per donar una orientació molt sintetitzada de les pautes que cal
considerar a l’hora de contractar una pòlissa
de salut.
Sabem que els usuaris que volen contractar una pòlissa estan interessats a saber quina
és l’entitat que pot donat cobertura a les seves
necessitats familiars o individuals, si tenen una
assistència en viatge i si és internacional,
quants són els dies coberts per ingrés hospitalari, tipus de carències i prestacions a les quals
s’apliquen, accés als centres hospitalaris, què
pot passar si es té una o diverses malalties preexistents, el copagament, etc.

Les consultes per part dels ciutadans es els actes i serveis a causa de l’import i tipus
de pòlissa contractada en el seu moment.
concentren en les següents problemàtiques:
• A determinada edat avançada la companyia • Baixes voluntàries, els usuaris es troben
els comunica un increment important de la amb l’impediment de donar-se de baixa de
prima, aquest increment es converteix en in- la mútua perquè la majoria de contractes
negociable per part de l’entitat, fet que en són de renovació anual. La majoria estan
alguns casos obre una via de reclamació a obligats a continuar assegurats durant tot un
any o bé abonar l’any sencer per endavant.
l’entitat.
• Altres aspectes són les exclusions de proves • Baixa per sinistralitat, com a conseqüència
i tractaments relacionats amb malalties pre- del cost d’una malaltia sorgida durant els
existents i malalties derivades d’aquestes. anys de contracte, l’entitat pren una deciAquesta situació pot comprometre la co- sió unilateral de rescissió de la relació conbertura de l’assegurat perquè pugui conti- tractual, sense tenir en compte els anys de
nuar amb el control d’aquestes patologies a fidelitat de l’assegurat. Davant d’aquesta
situació, l’usuari es trobarà amb el problecàrrec de la mútua.
• Un altre fet és l’increment de la prima per ma d’ aconseguir ser acceptat per una altra
augment de la sinistralitat. Després d’anys entitat, que accepti i cobreixi les seves pacom a assegurats, a l’hora de sol·licitar pro- tologies anteriors.
ves diagnòstiques i terapèutiques determinades com a conseqüència d’una malaltia,
la companyia fa un augment de la prima de * En cas que estiguis interessat a lliurar
la pòlissa amb caràcter indefinit.
tríptics informatius a la teva sala
• Molts usuaris que van contractar una pòlis- d’espera, pots sol·licitar-los al telèfon
sa amb cobertures parcials, s’han trobat en 935 678 855 (Departament
la situació que no tenen cobertura de tots d’Assegurança Lliure).

CONSULTES DELS CIUTADANS: motius més habituals
Informació per fer-se
d'una mútua

Baixa per sinistralitat
(malaltia sorgida durant
els anys de contracte)

Increment prima
per edat

Copagament

Exclusió proves
relacionades amb
malalties preexistents
Increment prima
per sinistralitat
Cobertura reduïda
de la pòlissa

Problemes per
donar-se de baixa
Informació
canvi de mútua
Protecció de dades

Font: Oficina d’Informació al Ciutadà
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Jornada de salut global
a l’agenda post 2015

El perfil del cooperant
del CoMB

Espai sobre lideratge
amb el diari “Ara”

Les malalties no infeccioses suposen la
principal càrrega de mortalitat arreu
del món. Amb l’objectiu de conscienciar la comunitat sanitària i la
ciutadania i promoure sinergies per a
l’acció des de la mateixa societat, el
CoMB, juntament amb ISGlobal
(Instituto de Salud Global Barcelona),
va organitzar a finals d’abril la “Jornada
de Salud Global a l’Agenda post 2015:
el protagonisme de les malalties no
infeccioses” presidida per Jaume
Padrós, president del CoMB, i Antoni
Plasencia, director general de ISGlobal.

El Col·legi disposa d’una borsa de
cooperació amb més d’un centenar
de professionals entre metges actius,
ONG i entitats amb projectes de salut
internacional. Segons dades de la
Secció de Metges Cooperants, més de
la meitat tenen formació en salut
internacional o col·laboren amb una
ONG, la majoria són metgesses, la
mitjana d’edat és de 43 anys, les
especialitats més abundants són
medicina familiar, pediatria,
anestesiologia i reanimació, i els llocs
on prefereixen fer cooperació són
l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica.

En el cicle de conferències
“Lideratge i Valors” que organitza
el Col·legi de Metges de Barcelona
en col·laboració amb el diari Ara, a
finals del mes d’abril el CoMB va
rebre l’historiador, escriptor i
productor audiovisual Toni Soler, qui
va oferir una conferència per parlar
del “Lideratge des d’una
perspectiva diferent”. En l’acte
moderat per David Miró, subdirector
del diari Ara, Soler va explicar que
està content per dos motius: perquè
l’ascens professional no li ha impedit
seguir fent coses que fa molt bé
(continua supervisant els guions
del programa) i perquè s’ha
envoltat de la gent adequada.
“Forma part del lideratge saber en
quins punts l’has de delegar o
transferir”, va afirmar Soler.

Acord per al
desenvolupament
d’un estudi sobre
malalties rares
Per a la realització de l’estudi “La valoració
del finançament de les malalties rares”, el
CoMB i Health Innovation Technology
Transfer (HITT) han signat un acord de
col·laboració amb l’objectiu de disposar
d’una eina que ajudi al desenvolupament
de millors i més adequades polítiques de
salut en aquest àmbit. Mitjançant aquest
acord, el CoMB col·laborarà en la recollida
d’informació i de dades entre els
professionals, per tal de poder conèixer
de primera mà les opinions dels metges
catalans en aquesta matèria.
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Més informació:
www.youtube.com/
combarcelona

16è Fòrum d’Inversió Healthcare
El Fòrum d’Inversió Healthcare
Barcelona s’ha convertit en un
esdeveniment de referència per a
emprenedors i inversors del sector salut.
Amb 16 edicions celebrades, els Fòrums
Healthcare són l’espai ideal perquè les
empreses que estan començant puguin
aconseguir finançament i fer treball en
xarxa cara a cara amb possibles
inversors interessats a fomentar la
recerca i la innovació sanitària. Tal com
explica Lluís Pareras, gerent de l’Àrea
d’Innovació del CoMB i director del fons
de capital risc Healthequity, SCR, “els
fòrums són uns grans potenciadors
d’oportunitats”.
Així, a cada fòrum es reben entre 20 i 40
projectes d’empreses especialitzades en
biotecnologia, dispositius mèdics,
serveis sanitaris i IT. D’aquests, se'n
seleccionen uns 10 per participar en la
ronda de presentacions. Des de la
primera edició dels Fòrums Healthcare,
celebrada l’any 2009, fins a la darrera
(març de 2016), s’han comptabilitzat un
total de 466 projectes i 152 han
participat en la presentació final. Pel que
fa al nombre d’assistents als fòrums, ha
anat augmentant i avui en dia en tenen
una mitjana aproximada de 200. Cal
apuntar que s’organitzen conjuntament
amb Barcelona Activa i Biocat i en
col·laboració amb una xarxa de business
angels diferent segons l’edició, entre els
quals hi ha ESADE i IESE.

L’origen dels Fòrums Healthcare deriva
del programa “El Metge Emprenedor”,
impulsat per Meditecnologia i el CoMB,
l’objectiu del qual és analitzar, estructurar,
donar forma i fer visibles les idees i
projectes dels professionals de la salut.
Les empreses que han participat en la
ronda de presentacions del 16è Fòrum
d’Inversió Healthcare Barcelona 2016 són:
Aromics – Biotecnologia
Noves teràpies per al tractament de
malalties prevalents com el càncer o les
malalties infeccioses, com ara un
antitumoral per tractar mesoteliomes
malignes i un antiviral per coinfeccions
de la sida i l’hepatitis.
Made of genes – Serveis d’assistència
sanitària
Plataforma per a l’anàlisi genètica
personal que permet analitzar i
gestionar la seqüència genòmica
completa des del núvol.
Cebiotex – Biotecnologia
Plataforma tecnològica Drug Delivery
amb nanofibres polimèriques.
iGlobalMed - Serveis d’assistència
sanitària
Serveis de medicina per a pacients, que
poden demanar en línia des d’una
consulta fins a una intervenció
quirúrgica.

Biocaoscontrol - Biotecnologia
Prototips i aplicacions biomèdiques.
Comercialització d’un dispositiu de
modificació/destrucció remota i
selectiva de teixits orgànics.
Iproteos - Biotecnologia
Fàrmacs obtinguts mitjançant la
tecnologia IPRO per al tractament de
l’esquizofrènia, l’epilèpsia i el càncer
pediàtric.
Ankar Pharma - Biotecnologia
Realització d’assajos clínics de fàrmacs
per tractar l’esclerosi múltiple.
i2Walk – Dispositius mèdics
Dispositiu que s’adapta a una cadira de
rodes elèctrica que fa que persones
totalment incapacitades i sense parla
puguin desplaçar-se autònomament i
comunicar-se per veu únicament a
través del moviment ocular.
Bcninnova - Dispositius mèdics
Desenvolupament i fabricació d’un
sistema de mesura de mobilitat ocular
certificat amb ISO mèdica.
MetaboStem - Biotecnologia
Fàrmacs oncològics innovadors que
busquen incidir en les cèl·lules mare
del càncer (CSC). 
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Crònica
Per participar i accedir
a les ponències:
www.congresprofessio.cat

10 DE NOVEMBRE DE 2016

3r Congrés
de la Professió Mèdica
de Catalunya

Espai de debat
participatiu
davant els reptes
de la professió
Ja estan a disposició de
tots els col·legiats les
quatre ponències que
centraran la trobada del
novembre a Girona

E

ls continguts de les quatre ponències al voltant de les quals s’estructurarà el 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya ja
estan disponibles al web des de
finals de maig. Prop d’un centenar de professionals han elaborat quatre documents
de reflexió al voltant de qüestions clau de
cara a impulsar un canvi en el rol social i
professional dels metges que s’adapti als
reptes del present i del futur. Els 40.000
metges col·legiats de Catalunya poden començar a fer-hi les seves aportacions, ja
que, per primer cop, s’ofereix un canal de
participació online per promoure el debat
previ al congrés. Un cop registrat, cada col·
legiat pot fer aportacions en dues de les
quatre ponències. Aquest canal restarà
obert fins al 31 de juliol. Al setembre, es
publicaran les versions de les ponències
que finalment es presentaran al Congrés.
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Fins a la cita al Palau de Congressos de
Girona, l’objectiu prioritari serà “augmentar la representativitat i la participació” per
tal d’aconseguir una “reflexió compartida
amb el conjunt de la professió”. Així ho va
definir el president del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC), Jaume
Padrós, durant la presentació en roda de
premsa del congrés, al febrer passat. En
paraules del president, aquest Congrés ha
de servir per “renovar el contracte social
de la professió” a partir del debat d’idees i
de la formulació de propostes sobre “quin
ha de ser el paper del metge en el moment
actual”. Un moment marcat pels efectes
de la crisi econòmica i per la recessió pressupostària, però també per l’evolució demogràfica de la població i del col·lectiu
mèdic i pel nou rol del pacient —més actiu i més informat— o la irrupció de les noves tecnologies de la comunicació.

Quatre eixos de debat
Al voltant de la primera ponència, Lideratge i participació, es debatran possibles
vies que permetin modificar els models
d’organització actuals. Noves realitats.
Nou professionalisme és l’eix que definirà
el nou paper del metge des dels valors de
l’exercici. La tercera ponència, La formació
del metge del futur. Instruments de garantia pretén impulsar una revisió dels
processos de formació, tant de pregrau i
postgrau, com d’acreditació i recertificació. Finalment, al Congrés es plantejarà
una Actualització del Codi Deontològic
d’acord amb els reptes futurs més immediats que es plantegen a la professió i a la societat, especialment, arran de la irrupció de
les noves tecnologies i dels canvis que se’n
deriven en la relació metge-pacient.
El Congrés comptarà al novembre amb
la participació presencial de 1.000 metges

Crònica

de tot Catalunya, 800 dels quals van ser
elegits per sorteig a finals d’abril. A partir
de totes les aportacions rebudes, ells seran
els encarregats de debatre i consensuar el
contingut definitiu de cadascuna de les

quatre ponències que, finalment, donaran
lloc a la Declaració de Girona.
El 3r Congrés de la Professió reivindica,
en paraules de Jaume Padrós, “valentia,
coratge i voluntat de canvi” per part dels

metges. “Els metges ens imposem nous reptes, des d’una posició autocrítica i autoreguladora, perquè, encara que tinguem pocs
recursos, es pot millorar molt el sistema sanitari amb l’apoderament dels clínics”. 

Jaume Padrós, president del CCMC i del CoMB
“El Congrés vol que la professió mèdica es posi deures i que els metges estiguin més legitimats per exigir els
canvis que creiem que són imprescindibles al sistema sanitari per fer-lo viable”. “Estem demanant a la professió
que hem de repensar com hem de poder exercir el nostre lideratge en el futur, i exigim als representants de la
societat, els polítics, que transformin el model per fer els canvis que nosaltres veiem clar que poden millorar el
sistema sanitari”.

Josep Vilaplana, president del COMG
“Necessitem construir sistemes sanitaris que funcionin integradament; això vol dir crear elements amb una
suficient massa crítica perquè tinguin la inversió, els professionals i l’atenció adequada a aquest segle xxi”. Això
s’aconseguiria “creant hubs d’atenció primària i hospitalària que facin aquesta funció adequadament, tant per
als professionals com per als pacients”.

Ramon Mur, president del COMLL
“A les províncies amb menys càrrega demogràfica, és de vital importància l’aplicació de les noves tecnologies
i les noves relacions metge-pacient per mantenir l’equitat assistencial a l’usuari, així com mantenir la capacitat
formativa i docent que va associada a uns millors nivells resolutius assistencials. En aquest Congrés tindrem
una oportunitat d’aplicar aquestes noves fórmules”.

Fernando Vizcarro, president del COMT
“Hem de fer aliances estratègiques per crear equips que puguin solucionar problemes sense la supervisió
d’un tercer nivell, que seria Barcelona, i també s’ha de potenciar la primària, que moltes vegades estan molt
preparats però els falten eines i el suport de l’Administració”. “A l’últim, s’ha d’impulsar la formació en l’àmbit
de doctorats i d’investigació de la Universitat, per fer-la atractiva per a la professió”.
u
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Crònica

u

PONÈNCIA 1:
Lideratge i participació
És necessari aconseguir el
lideratge mèdic en els
diferents nivells de les
organitzacions sanitàries, des
d’una major capacitat
d’autogestió del professional
fins a la governança.
Coordinadors: Elvira Bisbe;
Jordi Fàbrega.
Redactors: Ferran Barbé; Carme Boqué; Magda Campins;
Anna Carreres; Àngels
Escorsell; Lluís Esteve; Oriol
Estrada; Joan Gené; Sílvia
Güell; Carme Hernández;
Núria Nadal; Joan M. Nolla;
Andreu Martín; Mercedes
Palomar; Josep M. Pepió;
Noemí Pou; Josep M. Puig;
Pasqual Solanas; Alfons
Torrego; Jordi Antoni Vives.

PONÈNCIA 2:
Noves realitats, nou
professionalisme
Aquesta ponència tracta
d’identificar els reptes que
afecten la professió i elaborar
unes recomanacions per
configurar el nou rol del bon
metge.
Coordinadors: Carles Blay;
Francisco García.
Redactors: Natàlia Aguilera;
Montse Baré; Josep M. Benet;
Anna Boada; Jordi Carbonell;
Pere Culell; Salvador Esquena;
Mireia Garcia; Isabel Giralt;
Marco Inzitari; Antoni Iruela;
Esther Limón; Esteve
Llargués; Sergi Navarro;
Eugeni Paredes; Salvador
Pedraza; Mireia Sans; Sebastià
Santaeugènia; Marta
Serrarols; Marc Tarín; Gustavo
Tolchinsky; Ana Vena.

PONÈNCIA 3:
La formació del metge
del futur. Instruments
de garantia
Cal participar en la definició
de les competències que el
professional necessita
davant les demandes actuals
i futures de la població.
Coordinadors: Ferran Cordón;
Antoni Trilla.
Redactors: Roser Anglès;
Albert Balaguer; Magda
Bundó; Albert Casasa; Antoni
Castro; Josep M. Cots; Josep
M. Nicolás; Anna Olivé; Anna
Pedro; Francesca Pons;
Ramon Pujol; Lluís Ramió;
Eulàlia Ruiz; Joan San; Rosa
Soler; Miquel Torres; Irene
Veganzones.

PONÈNCIA 4:
Actualització del Codi
de Deontologia
Cal fer una revisió del Codi
de Deontologia tenint en
compte els canvis que
afecten la professió i
proposar canvis d’especificacions de les normes actuals.
Coordinadors: Montserrat
Esquerda; Antonio Labad;
Núria Masnou; Josep Terés.
Redactors: Rogeli Armengol;
Salvador Armengol; Marc
Antoni Broggi; Lluís Cabré;
Clara Llubià; Emilio Maestre;
Josep Manuel Menchón;
Joan Monés; Màrius
Morlans; Joan Antoni Mulà;
Joan Padrós; Amat Palou;
Eduard Prats; Bernabé
Robles; Joan Sala; Antònia
Sans; Joaquim Semillas;
Galdina Valls.

800
delegats
per sorteig
40.000
metges col·legiats a Catalunya
poden veure les ponències i
fer aportacions en la intranet

Els ciutadans i les
associacions de
pacients poden
participar
ajudant-nos a
escollir un lema i a
través de la bústia
de suggeriments
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Representatius de la
professió en edat i sexe. De
totes les especialitats i
àmbits. Sorteig: 27 d’abril

1.000
200
delegats
nats
Redactors
Juntes de
Govern dels 4
col·legis
Comissions de
deontologia

metges de Catalunya delegats
podran votar les ponències
presencialment durant el
congrés

La Junta informa

L’Assemblea de Compromissaris
aprova els comptes de l’any 2015

E

l 31 de març va tenir lloc a la seu del
Col·legi de Metges de Barcelona una
nova sessió de l’Assemblea de Compromissaris, màxim òrgan de govern del CoMB. L’ordre del dia estava centrat en qüestions com les activitats
realitzades al llarg de l’any, la presentació
de la Memòria de Secretaria, i l’aprovació
de la liquidació pressupostària de l’exercici
2015, aprovada per 46 vots a favor.
Actuacions destacades de la Junta
en els últims mesos
El president del CoMB, Jaume Padrós, va
començar la sessió repassant les principals
accions dutes a terme per la Junta des de
l’anterior convocatòria. Entre aquestes, va
destacar el Pla de Defensa de la Qualitat de
la Medicina Privada, presentat en roda de
premsa el mes de gener passat, juntament
amb l’enquesta d’Assegurança Lliure i el rànquing de les mútues 2015. Entre les mesures que s’hi van presentar constava l’obertura d’una oficina que atendrà les peticions
dels ciutadans. En paraules de Padrós “cal
defensar la qualitat de la medicina privada
davant la guerra de preus del sector de les
pòlisses de salut atès que incideix negativament en el sector”.
A més, el president del CoMB va voler fer
esment del 3r Congrés de la Professió Mèdica a Catalunya, del predecret sobre la
prescripció d’infermeria i de l’aprovació per
part de la Junta de l’elaboració d’un docu-

ment de posicionament pel que fa als límits
del secret professional.
Memòria de Secretaria: balanç de les
principals accions de 2015
A continuació, el secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, va presentar la Memòria de Secretaria de 2015, on es fa esment de les principals activitats dutes a terme pel CoMB al llarg
del darrer exercici. Pel que fa a la Unitat
d’Atenció al Col·legiat (UAC), va destacar la
xifra de 31.973 metges col·legiats, dels quals
un 50,4% són dones enfront d’un 49,6%
d’homes. Sobre les baixes, cal destacar-ne
una xifra de 773 baixes, un 22% de les quals
es deuen a defuncions, un 34% a trasllats a
l’estranger i un 28% a trasllats de província.
Fent referència al Programa d’Atenció al
Metge Malalt (PAIMM), Tolchinsky va destacar que des de l’any 1998 s’han tractat un
total de 1.858 casos, 108 dels quals ha estat
durant l’any a Catalunya.
Pel que fa al Programa de Protecció Social
(PPS), el total de casos nous de persones ateses per les treballadores socials ha estat de 271
en 2015. L’atenció social en forma de prestacions (teleassistència, tramitació ajuts, treball
d’assessorament i orientació, dependència i
discapacitat, etc.) és la més sol·licitada per sobre de la demanda relacionada amb la informació del catàleg d’ajuts i prestacions i cartera
de serveis i la de recursos econòmics per cobrir despeses d’habitatge i subministraments.

Un altre tema que es va abordar va ser el descens de les reclamacions presentades a l’Àrea
de Praxi i Responsabilitat Civil Professional.
3r Congrés de la Professió Mèdica a
Catalunya, el punt de trobada dels
metges i metgesses catalans
Per la seva banda, el vicepresident segon del
CoMB, Jaume Sellarés, va explicar com s’articulava el Congrés de la Professió Mèdica de
Catalunya (CPMC), tercer punt de trobada dels
metges i metgesses catalans, que tindrà lloc a
Girona i on es posarà en relleu els temes que
preocupen al col·lectiu, proposant solucions i
traçant el camí del professional del futur.
Participació i aprovació del balanç
i la liquidació pressupostària
Per acabar, el tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va presentar el balanç i la liquidació
pressupostària de 2015. Aquests estats
comptables foren auditats de manera externa i en aquesta Assemblea van ser aprovats per la pràctica totalitat dels assistents,
amb només 11 abstencions i cap vot en
contra. L’augment d’ingressos ha permès
absorbir la despesa en treballs externs, arrendaments, reparació i treballs d’adequació a la normativa legal de l’edifici col·legial. També s’ha de destacar que el Grup
Med manté una aportació rellevant. Com a
conclusió, el balanç sobre el net patrimonial a 31 de desembre de 2015 ens indica
una situació molt sòlida i sanejada i, per
tant, una gran solvència econòmica. 
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Taula rodona

L’homeopatia i altres teràpies complementàries

T

aula rodona sobre l’homeopatia i
les medicines complementàries
en la qual van participar els experts en bioètica Josep Terés,
president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona; Montserrat Esquerda, presidenta de la
Comissió de Deontologia del Col·legi de
Metges de Lleida i directora de l’Institut Borja
de Bioètica. Marta Ciércoles, cap de Premsa i
Mitjans Externs, va moderar el debat.
Marta Ciércoles - Es pot parlar de dos
tipus de medicina: convencional i
complementària? Quin tipus de
terminologia hauríem de fer servir?
Josep Terés – No hauríem de parlar de dos
tipus de medicina, entre d’altres coses
perquè la medicina és el diagnòstic, el
tractament, el pronòstic i el seguiment, i
aquest tipus de pràctiques el que fan és
donar uns tractaments molt concrets que
són uns tractaments no convencionals.
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Podríem parlar de dos tipus de tractaments,
no de dos tipus de medicines. El que no
seria assumible en absolut és que hi hagués
uns procediments diagnòstics diferents.
Montserrat Esquerda – La idea de medicina
és molt més àmplia del que és una
medicina convencional o alternativa. Jo
faria molt èmfasi en el mètode. El gran avenç
que hi ha hagut en la medicina en els últims
cinquanta o seixanta anys ha estat gràcies al
mètode científic. De fet, és a partir de
l’aplicació rigorosa de la metodologia
científica que podem demostrar l’efectivitat
d’un tractament. Per això jo parlaria de
tractaments basats en mètodes científics.
M. C. – L’homeopatia és susceptible de
sotmetre’s a aquesta metodologia?
J. T. – Probablement sigui un dels problemes
que estan per resoldre. Tota actuació mèdica
s’hauria de sotmetre al mètode científic.
L’homeopatia va néixer fa dos-cents anys en

un moment en què la medicina era molt poc
científica, però avui, ja no és així.
M. E. – Quan ens movem en l’evidència
científica està bastant estandarditzat,
perquè hi ha diferents evidències
científiques. Avui en dia no és lícit dir que
no es creu en el mètode científic o que
està tergiversat. El mètode científic és el
que ens permet arribar a resultats
generalitzables. És el que ens permet
legitimar alguna acció.
M. C. – Pot la medicina basada en
l’evidència científica conviure sense
enfrontament amb aquestes teràpies
complementàries?
J. T. – No ha d’haver-hi enfrontament, pot
haver-hi dissidències, discussió o intenció de
fer entrar dins de la mentalitat científica els
que encara no la tenen.
M. E. – Hi ha d’haver complementarietat i,
sobretot, respecte. L’altra qüestio és si

Taula rodona

poden ser beneficioses més enllà de
l’evidència científica. La mal anomenada
medicina tradicional ha perdut molta
capacitat en l’aspecte de l’acompanyament,
l’acollida i l’escolta. Em pregunto en què
fallem dintre de la medicina tecnocientífica
per no fer aquesta acollida.
J. T. – És el que trobem a faltar tothom,
pacients i metges. Tothom parla de la visió
global del pacient. Una cosa que juga a
favor dels homeòpates és el temps. Els
metges de medicina primària dediquen als
seus malalts entre 5 i 15 minuts, i els metges
homeòpates, entre 45 i 60 minuts. Jo
aconsellava a un metge homeòpata que no
cometessin l’equivocació de voler entrar a la
sanitat pública perquè deixarien de ser
amos del seu temps.
M. C. – Aquesta confiança dels ciutadans
en l’homeopatia està reflectint els dèficits
de la medicina convencional?
M. E. – Laín Entralgo ja deia que en la
medicina no ens acabem de creure l’efecte
terapèutic que té la relació metge-pacient,
tot i què n’ha sortit una professió, la
psicologia, amb un cos teòric i una
evidència científica enorme. És un concepte
per replantejar.
J. T. – Jo m’ho he cregut sempre, no és que
no ens ho creguem, és que no tenim les
estructures per poder-ho fer. Porto molts
anys fent de metge a tots els nivells i sempre
dic el mateix: quan he tingut la sensació de
fer de bon metge és quan he tingut temps. Hi
ha un factor fonamental que és ser amo del

“L’homeopatia va néixer
en un moment en què la
medicina era molt poc
científica, però avui ja
no és així.”
Josep Terés

teu temps, saber quant temps has de
dedicar a cada un dels malalts, personalitzant i això és el que les estructures no ens
permeten.
M. E. – El valor més limitat i preuat és el
temps i quan discutim de distribució de
recursos mai apareix com a valor que
negociem.
M. C. – Es pot dir que l’efecte dels
productes homeopàtics és purament
placebo?
J. T. – Mai s’ha demostrat amb rigor científic
que els medicaments homeopàtics tinguin
millor efecte que el placebo o que altres
medicaments. Hi ha prou metanàlisis i
estudis exhaustius en aquest sentit.
M. E. – Hi ha dos efectes a part del valor
terapèutic de la relació metge-pacient. Un
és la regressió estadística a la mitjana,
processos que per si sols milloren sense fer
res, i l’altre, l’efecte placebo, que és un
efecte molt potent.
J. T. – Estem dient que els medicaments
homeopàtics no són superiors al placebo,
però això no vol dir que siguin inútils. El
placebo no és inútil i no solament per
experiència clínica, sinó que en estudis
controlats s’ha vist que els malalts tractats
amb placebo tenen millor resultat que els
que no han pres res.
M. C. – Si un metge recorre a un
medicament amb efecte placebo,
planteja un dilema ètic saber que no està
donant tota la informació al pacient?
J. T. – S’ha d’aplicar el principi de proporcionalitat. És molt greu enganyar un malalt pel
que fa a la naturalesa de la seva malaltia i el
pronòstic, perquè aquest engany evita que
el malalt prengui les decisions autònomes
que pot prendre. Una altra cosa és utilitzar
l’efecte placebo buscant el benestar del
malalt.

“El valor més limitat i preuat
és el temps i quan discutim
de distribució de recursos
no apareix com a valor que
negociem.”
Montserrat Esquerda

M. E. – Una cosa és la norma i l’altra,
l’excepció a la norma. La norma és intentar
dir la veritat als nostres pacients, tota
aquella veritat que vulguin saber. I
l’excepció a la norma és que una part de la
informació podem mitigar-la.
M. C. – Quins haurien de ser els límits
deontològics en la practica de
l’homeopatia i de les medicines
complementàries?
J. T. – La condició fonamental és que sigui
un metge, que faci de metge, que aquest
tractament no substitueixi tractaments
convencionals demostrats com a eficaços i
que aquests tipus de procediments no
s’utilitzin amb ànim de lucre, econòmic o no
econòmic, aprofitant l’ansietat de persones
vulnerables que tenen o pensen que tenen
una malaltia greu.
M. E. – És un acte mèdic i com a tal l’han de
fer metges i també és important que el
metge homeòpata conegui les evidències
científiques respecte d’altres tractaments.
Molts ho fan i van cap aquí o cap allà segons
l’evidència científica. 

Més informació:
www.youtube.com/
combarcelona
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Dossier

El rebut col·legial
Exempció de la quota col·legial
per als metges cooperants
A fi de facilitar les activitats de cooperació
dels metges en l’àmbit internacional, la
Junta del CoMB ha aprovat la reducció de
la quota col·legial del 100%, vigent tot el
temps en què els col·legiats estan fent
cooperació en països en vies de
desenvolupament o en situació de
confrontació bèl·lica, confrontació ètnica,
catàstrofe natural, o altres que puguin
justificar l’ajut de cooperació. D’aquesta
manera, l’interessat passaria a la condició
de col·legiat “sense exercici”.

REBUT

Aquest fet facilita l’exercici solidari de la
cooperació i permet mantenir la vinculació
amb el Col·legi.

d’inici i finalització (aquest document
s’haurà de renovar en cas que s’allargui
el període).

Per gaudir d’aquesta reducció cal ser
membre de la Secció de Metges
Cooperadors del Col·legi, i presentar un
document
de
l’Organització
No
Governamental (ONG) amb la qual
s’estigui fent la cooperació, on s’indiqui
el país de destí, el motiu pel qual és
necessària la cooperació, l’activitat que
desenvoluparà el col·legiat, i la data

La quota de Protecció Social continuarà
vigent, per tal de mantenir l’accés a la
seva cartera de prestacions i serveis. Per
a aquells que estiguin assegurats amb la
pòlissa
de
Responsabilitat
Civil
Professional del CoMB, caldrà passar a la
modalitat reduïda per seguir cobrint
eventuals reclamacions per actes mèdics
realitzats fins a l’inici de la cooperació. 
REDUCCIONS QUOTA

REBUT
TRIMESTRAL

100% Reducció quota col·legial:
•M
 etges en atur: 0 €
•M
 etges jubilats: 0 €
•M
 etges honorífics: 0 €
•M
 etges cooperants: 0 €

CONCEPTE

IMPORT

QUOTA COMB

62,50 €

QUOTA
RESPONSABILITAT CIVIL
*

98,00 €

50% Reducció quota col·legial:
•D
 urant els 4 primers anys de
col·legiació i dins dels 6 primers
anys de llicenciatura: 31,25 €
• Ingressos anuals inferiors a dues
vegades el salari mínim
interprofessional: 31,25 €
• IT maternitat i IT superior a
90 dies: 31,25 €.

Reducció quota responsabilitat civil:
 etges MIR durant el 1r any natural
•M
de la residència fins al 31 de
desembre d’aquell mateix any: 0 €.
•M
 etges MIR: 78,00 €.

QUOTA
PPS

•M
 etges sense exercici (jubilats, en
atur i cooperadors): 10,00 €.

23,96 €

•M
 etges Família i Metges Pediatria
Atenció Primària (sector públic):
78,00 €
* Extensió Andorra: 23,96 €

Quota de fons social que
es destina íntegrament al
Programa de Protecció Social

Reglament de l’IRPF: “Art 10. Per a la determinació del rendiment net del treball (...) seran deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació
tingui un caràcter obligatori per a l’exercici del treball, en la part que correspongui a les finalitats essencials d’aquestes institucions, amb el límit de 500€ anuals”.
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tallers per a metges i professionals
Introducció a l’anàlisi estadística en ciències de
la salut amb SPSS
Jornades de suport vital (Semipresencial)

escola d’estiu
2016
tallers per a metges i professionals
cursos per a nens i joves

La teràpia de bioregulació com a recurs en
atenció primària i pediatria
Parlar en públic utilitzant les tècniques dels actors
Marc legal i aspectes pràctics en la realització
d’assaigs clínics i estudis postautorització
(nou Reial decret 2015) (Nou Temari)
Introducció als continguts bàsics de bioètica
Reducció de l’estrès basada en Mindfulness (MBSR)
English for medicine

cursos per a nens i joves

ee
Colònies

Camps de treball

Vacances en família

Idiomes per a adults

Idiomes per a nens i joves

Mètode pedagògic d’ajuda a l’estudi

Inscriviu-vos ara:
http://cec.comb.cat

Per a més informació
Centre d’Estudis Col·legials (CEC)
Passeig de la Bonanova 47,
08017 Barcelona
Tel 93 567 88 88
http://cec.comb.cat
cecfmc@comb.cat
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Seccions col·legials i juntes comarcals
JUNTES COMARCALS
>>>
BAGES

Acte acadèmic al Monestir
de Montserrat
L’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut
(AHCS) “Simeó Selga i Ubach” va organitzar,
a començaments d’abril l’acte acadèmic que
cada any es celebra al Monestir de Montserrat i que compta amb una gran participació.
La sessió la van presidir Josep M. Soler, abat
de Montserrat; Jaume Padrós, president del
CoMB, i Lluís Guerrero, president de l’AHCS.
En la primera part Manuel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia
del Càncer de l’IDIBELL, va impartir una conferència. En la segona el grup musical The
Ministrels Quartet va oferir un repertori basat
en Negrospirituals a cappella, barbershops i
clàssics moderns.

>>>
BERGUEDÀ

VI Jornada d’atenció primària
al món rural

Aquest any la jornada de Berga va tractar
sobre la salut comunitària, debatent sobre
el passat, el present i el futur i les experiències sobre la temàtica i finalment Andreu
Segura, secretari de la Comissió del Pla Interdepartamental de Salut Pública, va fer la
conferència de clausura sobre Retorns als
orígens: La salut comunitària?

>>>
VALLÈS OCCIDENTAL

Jornades sanitàries
Durant el mes d’abril es van celebrar a Castellar del Vallès les jornades sanitàries, que en
la seva XXXV edició van tractar sobre la salut
al segle xxi. Jaume Padrós i Josep M. Sans,
president comarcal, van intervenir en la sessió inaugural en representació del CoMB.
>>>
VALLÈS ORIENTAL

Llibre en memòria del doctor
Alfred Canal
El passat abril, es va presentar a Granollers
el llibre Cartes sense adreça al Dr. Alfred Canal, escrit per l’advocat i historiador Joan
Garriga. El llibre rescata la figura d’aquest
eminent metge granollerí de ferm compromís cívic, que va patir dures represàlies pel
franquisme a causa de la seva acció humanitària. L’acte va comptar amb el suport de la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal,
l’Ajuntament de Granollers i el CoMB, que va
ser representat pel president de la Junta Comarcal, Xavier Saura.

>>>
MARESME

Recerca sanitària
Dona, mare i metgessa;
com sobreviure?
La filial del Bages de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques (ACCMM), en col·laboració amb
la junta comarcal del CoMB, va organitzar,
el 17 de març, una sessió a la delegació de
Manresa en la qual, davant el fenomen de la
feminització de la professió, cinc metgesses
van explicar la seva experiència personal de
conciliació de la vida laboral i familiar. Van
participar en el debat les doctores Carme
Comellas, Laura Camps, Georgia Romero,
Montse Ciurana i Montse Garcia, moderat
per Elena Serra.

Amb la finalitat de donar a conèixer als professionals de la Salut els treball de recerca
que s’hagin realitzat en centres de la comarca, la filial de l’Acadèmia, la Junta Comarcal
del CoMB i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva organitzen, el 8 de juny, a Canet
de Mar la XIX Jornada La Recerca al Maresme.
>>>
PENEDÈS

La salut i el benestar dels
professionals
L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès acollirà el proper 3 de juny la primera jornada
en què es parlarà sobre la salut i el benestar dels professionals sanitaris. La jornada
l’organitzen conjuntament les comarcals de
l’Anoia, Garraf i Alt Penedès. La intenció del
CoMB és en un futur celebrar aquesta jornada en altres comarques del territori.

>>>
PREMIS I BEQUES
Bages – 30/9/2016 - Premi Metge Bagenc
2016; XIV Beca Bages al Metge Jove; XX Premi
del Bages de Ciències Mèdiques 2016.
Baix Llobregat – 28/10/2016 - Premis Sanitat Baix Llobregat.
Berguedà – 28/10/2016 - Premi Dr. Pau Florejachs i Viladomiu.
Osona – 15/9/2016 - XXXIV edició Premis Sanitat Osona 2016.
Vallès Occidental – 28/10/2016 - 2a edició
Premi Dr. Josep Maria Plans i Molina
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Seccions col·legials i juntes comarcals

Metges de Residències Geriàtriques

El paper del metge de
residència en el model
d’atenció integrada
Montserrat Perelló,
presidenta de la Secció
de Metges de Residències
Geriàtriques
La primera jornada organitzada per la nostra
secció amb el títol “Paper del metge de residència en el model d’atenció integrada a Catalunya” va tenir lloc el passat 25 de gener.
Des de fa temps, s’està treballant en
aquest model i ja han començat els canvis de
cara a l’atenció a la cronicitat, especialment
en l’àmbit hospitalari, d’atenció primària i sociosanitari. Tenint en compte que una gran
part dels pacients PCC i MACA estan ingressats en residències, creiem que el metge de
residència ha de formar part d’aquesta xar-

Metges d’Estètica

Fires o certàmens
de bellesa
J. Víctor García,
president de la Secció de
Metges d’Estètica
Hi ha una creixent tendència a promoure
—amb variades justificacions—, àrees o fins
i tot pavellons de medicina cosmètica i estètica en el context de salons, fires o certàmens
de bellesa, destinats tradicionalment i inequívocament al sector dels professionals de
l’estètica, cosmetòlegs, perruquers, massatgistes, etc., però, en tot cas, no a professionals
sanitaris.
Tot i així, ni que sigui de manera ocasional,
els organitzadors aconsegueixen, que alguns
companys pronunciïn xerrades o conferències per a un auditori sempre àvid d’aprendre
noves tècniques o procediments terapèutics,
fins i tot de caràcter més o menys invasiu, per
incorporar-los (pensem que irresponsablement) a la seva cartera de serveis, en els seus
respectius centres de treball, cosa que va en
detriment del rigor i la seguretat amb què

xa. Per això, cal que estigui format, però
també que pugui comptar amb els recursos
necessaris per donar una atenció integrada
i racionalitzada al pacient crònic.
Van intervenir: Carles Blay, responsable
operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, i Albert Ledesma, director
del PIAISS. El president del CoMB, Jaume
Padrós també va assistir a la presentació donant suport a la nostra Secció com sempre.
S’exposaren els plantejaments envers
el paper del MR a mitjà termini i sembla
que la intenció és que formi part d’aquesta
atenció a la cronicitat, però encara no queda gaire clar com es portarà a terme, ja que
estem en un moment de renovació política i no se sap quines línies d’actuació concreta es seguiran.
Malgrat aquesta incertesa, cal creure
que aquest programa no canviarà dràsticament i que el metge de residència acabarà
formant part del programa d’atenció integrada com pertoca.

s’haurien d’aplicar, és a dir, partint del diagnòstic clínic de la patologia estètica existent que només pot i ha de fer un metge.
Aconsegueixen que, en absència o per la
insuficiència d’una normativa específica, o
perquè la normativa existent no s’aplica estrictament, els fabricants i distribuïdors del
sector —fonamentalment en el camp de
l’electromedicina (tot i que acabaran sent
tots)— participin en l’exposició comercial i
venguin, a qui els compri, equips de làser, llum
polsada intensa, ultrasons, radiofreqüència o
el que sigui.
Pensem que no es pot negar informació a
ningú i que l’ideal és que qui la proporcioni
sigui el professional més adequat. Ara bé, entre la informació general i la descripció detallada de coneixements científics, inclosos protocols terapèutics, hi ha un abisme.
Els metges hem de comunicar i compartir
els nostres coneixements i experiències en el
marc de reunions científiques pròpies, organitzades per les societats científiques corresponents o per proveïdors acreditats.
La necessitat de conformar un espai científic, propi i específic per a la medicina cosmètica i estètica ens ha de fer ser extremament
cautelosos.

Metges de l'àmbit Sociosanitari

5a Jornada de debat
del sector
Anna Olivé i Torralba,
presidenta de la Secció de
Metges de l'àmbit Sociosanitari
Estem treballant en l’organització de la 5a Jornada de Debat Sociosanitari, que tindrà lloc el
proper 20 d’octubre d’enguany al saló d’actes
del CoMB. Tractarà sobre pràctiques col·laboratives d’èxit, amb diferents exemples dins el
territori català. Els ponents seran metges i/o
infermeres i gestors/es de casos i comptarem
amb el director del CatSalut, que ens parlarà
de la realitat i del futur immediat.
Desitgem que, un any més, ens acompanyeu en aquesta nova jornada de debat, que
participeu i puguem compartir tot el nostre
coneixement i experiència.
Us hi esperem!

Medicina del Treball

Renovació de la Junta
Xavier Orpella,
president de la Secció de
Medicina del Treball
Les eleccions per a la renovació reglamentària dels càrrecs de la Junta de la Secció
Col·legial de Medicina del Treball del
CoMB es van celebrar el passat dimecres
16 de març.
La candidatura presidida per Xavier Orpella va ser escollida per continuar la tasca
de la Secció durant els pròxims quatre anys.
Les línies principals de treball que projecta
la nova Junta inclouen el treball conjunt
amb tots els organismes relacionats amb la
salut laboral, així com una reforma dels estatuts per alinear-los amb la resta de seccions, participar en el desplegament del RD
639/2014 sobre troncalitat mèdica, incrementar l’oferta de formació continuada en
matèries relacionades amb la Medicina del
Treball al catàleg del Centre d’Estudis Col·legials i fomentar el coneixement científic i la
seva divulgació dintre de l’especialitat.

u
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Seccions Col.legias
i juntes comarcals

Professionals

Metges Jubilats

50 aniversari de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron

Associacionisme dels
professionals jubilats
Joaquim Riera,
president de la Secció de
Metges Jubilats
La previsible dinamització de l’associacionisme dintre del col·lectiu dels professionals jubilats s’ha anat materialitzant
últimament amb diferents esdeveniments que cal considerar.
Tant per part dels odontòlegs i estomatòlegs —COEC—, com pel sindicat
Metges de Catalunya —principal representant del sector mèdic català en temes laborals—, s’han creat les seves pròpies seccions de col·legiats i afiliats
jubilats, prenent com a referent el nostre
actual model de funcionament al CoMB.
Per altra banda, a la resta de l’Estat,
el nostre representant autonòmic, Manuel Sans, ha estat proposat per unanimitat per ocupar el càrrec a l’OMC, cosa
que no ha estat possible, principalment
per un tema d’ubicació i falta de disponibilitat, tot i que Catalunya n’és el principal referent.

Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Congrés Català
de Sinologia

Joan Janer,
president de la Secció
de Sinologia i Patologia
Mamària
La Junta de la Secció ha decidit que, atès que
el Congrés Català de Sinologia se celebrarà
aquest any a l’Hospital dels Camils de Sant
Pere de Ribes, organitzat per Xavier Encinas, membre de la nostra Junta, en el mateix curs inclourem la sessió de debat sobre
“Què fer amb l’aixella positiva”. S’avisarà de
quan i com se celebrarà aquesta sessió.
Aquest any el Congrés Nacional es farà
a l’octubre, a Castelló de la Plana. 

32

D’esquerra a dreta els doctors Lucaya, Sánchez de Toledo, Martínez-Ibáñez, Moraga-Llop,
Ortiz, Balcells, Salcedo i Lloret.

L

’Hospital Vall d’Hebron i la
Societat Catalana de Pediatria
(SCP) van celebrar, el passat 10
de març, una sessió conjunta
per commemorar el 50
aniversari de la seva inauguració el
1966, coordinada per Vicenç Martínez-Ibáñez, gerent mèdic de
l’Hospital, i Ferran Moraga-Llop,
president de la SCP, a més de cirurgià i
pediatre de l’Hospital, respectivament,
va tractar sobre “L’ahir, l’avui i el demà
de l’Hospital Infantil”.
El doctor Moraga-Llop va destacar en la
seva intervenció el paper de l’Hospital
Infantil com un dels hospitals de
referència a Espanya i com a escola de
formació de pediatres i per a més de
trenta especialitats mèdiques i
quirúrgiques pediàtriques a tot el món.
Va intervenir, en primer lloc, el doctor
Joaquín Ortiz, president de la Societat de

Pediatria d’Andalusia Occidental i
Extremadura, que va ser metge resident i
adjunt del servei de neonatologia de
l’Hospital Infantil, i actualment cap del
Servei de Pediatria de l’Hospital de Jerez,
qui va glossar amb gran brillantor la
figura del primer director i artífex de
l’Hospital, el professor Ángel Ballabriga.
A continuació, per limitacions de temps,
es va parlar només de sis especialitats: la
neonatologia, pel doctor Salvador
Salcedo; la radiologia, pel doctor Xavier
Lucaya; la cirurgia, pel doctor Josep Lloret;
les cures intensives, pel doctor Joan
Balcells, i l’oncologia i l’hematologia, pel
doctor Josep Sánchez de Toledo i Codina.
L’acte va ser molt concorregut i hi va
destacar la presència de les dues filles del
professor Ballabriga, a més del professor
Manuel Cruz Hernández i del doctor
Xavier Trias, pediatre de l’Hospital,
exconseller de la Generalitat i exalcalde
de Barcelona. 

Professionals

Creu de Sant Jordi
Distinció a set personalitats
i institucions de l’àmbit mèdic i sanitari

E

l Govern de la Generalitat de Catalunya ha distingit quatre personalitats
i tres institucions vinculades a l’àmbit de la salut d’entre 27 personalitats i 13 entitats que també han
rebut el guardó, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o
entitat per part de la Generalitat.
Els condecorats són figures destacades de diferents àmbits de la societat que
han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o,
més generalment, en el pla cívic o cultural.
El Col·legi vol reconèixer també la seva tasca en un àmbit que es caracteritza per la
seva vocació de servei cap a les persones i
la societat.

Mercè Boada i Rovira, destacada neuròloga, ha contribuït a la sensibilització i la recerca en el camp de les demències i singularment de la malaltia d’Alzheimer, de la
qual és un dels referents a Catalunya, amb
projecció internacional. Va crear, l’any 1995,
la Fundació ACE – Institut Català de Neurociències Aplicades, de la qual és directora
mèdica. Ha estat vinculada durant anys a

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i al seu
Institut de Recerca i també ha presidit la Societat Catalana de Neurologia. L’any 2008 va
ser reconeguda amb el Premi a l’Excel·lència Professional, concedit pel Consell de Col·
legis de Metges de Catalunya.
Bonaventura Clotet i Sala, expert en
malalties infeccioses, és un dels metges
més reconeguts internacionalment en la
recerca del VIH i la sida. En la seva tasca al
capdavant de l’Institut de Recerca de la
Sida IrsiCaixa i de la Fundació Lluita contra
la Sida, ha consolidat un equip de més de
cent persones per al tractament d’aquesta
pandèmia. També destaca per l’impuls de
noves estratègies de finançament de la recerca, des d’activitats filantròpiques fins a la
creació de consorcis publicoprivats.
Guillem López-Casasnovas, aquest economista d’origen menorquí ha estat guardonat per la seva contribució a la ciència
econòmica, amb línies de recerca com ara
l’eficiència del sector públic i la seva revisió en l’àmbit sanitari, les balances fiscals
entre comunitats autònomes o les hisen-

des locals. Va ser conseller del Banc d’Espanya i està vinculat a diversos organismes, entre els quals el Consell Assessor
per a la reactivació Econòmica i Creixement de la Generalitat de Catalunya. És
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra
i membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears des de 2002.
Josep Santacreu i Bonjoch, metge reconegut per ser un dels impulsors a Catalunya del concepte de responsabilitat social
de l’empresa, sobretot des de la direcció
d’organitzacions socials, sanitàries i econòmiques. També ha col·laborat amb entitats i impulsat iniciatives en els àmbits
de l’esport, la cultura, l’acció social i el
medi ambient. És promotor de Metges
sense Fronteres a Espanya, conseller delegat del grup d’assegurances DKV i president de la Fundació DKV Integralia i l’associació empresarial Respon.cat.
Associació de Familiars i amics de Nens
Oncològics de Catalunya (AFANOC),
Fundació La Marató de TV3, Fundació Vila
Casas 
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Professió al món
Assajos clínics de la vacuna terapèutica
per al VIH, a finals de 2016
Els assajos clínics de la vacuna terapèutica
HTI començaran a finals de 2016 amb un
estudi de seguretat en persones no portadores del virus i, posteriorment, inclouran
estudis d’eficàcia en pacients infectats.

Josep Baselga,
escollit president de
l’American Association
for Cancer Research
Els 34.000 membres de l’American Association for Cancer Research (AACR) van escollir
Josep Baselga president d’aquesta organització per al període 2015-2016. Josep Baselga, director mèdic de l’hospital Memorial
Sloan-Kettering de Nova York, és oncòleg i
investigador reconegut internacionalment,
el seu treball d’investigació es centra en el
desenvolupament clínic de noves teràpies
moleculars dirigides contra el càncer, especialment el càncer de mama.

dents a Espanya integrat pels dos centres
d’investigació més consolidats i importants que hi ha actualment sobre la sida,
que són l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i el Servei de Malalties Infeccioses i
Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, i
Josep Maria Gatell, cap de l’Equip de
Malalties infeccioses i SIDA, codirigeixen
el projecte HIVACAT, que és un programa
català per al desenvolupament d’una vacuna efectiva per al VIH. Aquest programa situa el nostre país en la primera línia
internacional de la investigació duta a terme en aquest àmbit.
El programa es desenvolupa per mitjà
d’un consorci públic-privat sense prece-

Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari

Baselga, durant la seva presidència, té com a
tasca principal treballar amb la Junta Directiva i els més de 34.000 membres de l’AACR en
més de 90 països, per promoure la prevenció
i curar el càncer mitjançant la investigació,
l’educació, la comunicació i la col·laboració. 

Dia Mundial de
l’Assaig Clínic
Cada any, en una capital europea diferent,
el 20 de maig se celebra el dia Mundial de
l’Assaig Clínic, amb actes institucionals i divulgació als mitjans de comunicació. Aquest
any es fa a Praga.
La finalitat de l’esdeveniment és la de divulgar el concepte del mètode científic i l’estàndard d’evidència en la població, com a
eina per adquirir coneixements en el camp
de la biomedicina, rememorant el 20 de
maig de 1778, quan el doctor James Lind va
fer el que es considera el primer assaig de
l’era moderna (demostrant l’eficàcia de la
llimona per curar l’escorbut en un grup de
mariners embarcats en l’HMS Salisbury). 
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El passat març es va presentar el projecte
Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari en un acte presentat pels seus principals promotors, Joan Comella, director
del Vall d’Hebron Institut de Recerca
(VHIR); Josep Tabernero, director del Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO);
Xavier Montalbán, director del Centre Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT);
Vicenç Martínez, gerent de l’Hospital Vall
d’Hebron, i Ana Ochoa, directora assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron.

El Campus, segons els seus promotors,
“és una nova manera de treballar i de fer,
on la recerca, la docència i la pràctica clínica caminen plegades, en una mateixa
direcció, per unir esforços i créixer, sent
més útils, més productius i més efectius”.
Vall d’Hebron segueix les passes d’altres
institucions sanitàries de prestigi com
l’Institut Karolinska i Harvard, que fa
temps van decidir unificar esforços per
potenciar i optimitzar els seus recursos. 

Obituaris
Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat

Victoria Subirana Cantarell
(1936-2015)

Jordi Ferré Veciana
(1955-2015)

José Mª Dexeus
(1924-2016)

Fèlix Bosch Figueroa
(1926-2016)

Metge psiquiatra
psicoterapeuta de nens, mor
a l’edat de 79 anys. Es dedica
plenament als infants amb
trastorns mentals greus. Va
col·laborar, des dels inicis, en
la posada en marxa de
centres d’atenció
medicopedagògic del
Trastorn de l’Espectre Autista
durant els anys setanta,
formant part alhora de
l’equip mèdic del centre
Carrilet. Fou docent del
postgrau de logopèdia de la
Universitat de Barcelona i, del
màster en Avenços en la
Clínica Psicoanalítica de Nens
i Adolescents a la UB.

El passat 26 de novembre,
ens va deixar el nostre
company. Amb ell perdem
un dels metges que ha
dedicat la seva tasca
professional a intentar
comprendre el complex món
del desenvolupament infantil
i com abordar les múltiples
problemàtiques que afecten
els nens. Gràcies a la seva
tasca, són moltes les famílies
que han après com orientar i
tractar els seus fills.

Recordar el meu germà en
aquests moments tristos no
representa per a mi cap esforç
per tal com la seva persona, el
seu caràcter, la seva dignitat
estaran sempre presents i
seguiran sent guia de la nostra
actuació quotidiana.

Fill de la Bisbal, es va formar
com a metge a la Clínica
Universitària del doctor
Agustí Pedro i Pons a
l’Hospital Clínic.

Va col·laborar en diferents
grups de la Conselleria de
Salut de Catalunya,
contribuint a l’organització
de la prevenció i l’assistència
de la salut mental infantil
pública.
Totes les diferents
intervencions de la seva
activitat, les va fer amb gran
entusiasme i generositat.
La trobarem a faltar.

Llúcia Viloca i Claudina Jové

Va publicar una sèrie de
llibres que són de referència
per als professionals que es
dediquen a aquesta àrea de
la terapèutica, així com per
als professionals de
l’educació.
Els que hem tingut la sort de
gaudir de la seva amistat,
coneixem també la
magnitud de la persona, com
també de la seva faceta de
pintor i humanista.

Es compliran 75 anys de l’escola
que va fundar el nostre pare, i tots
els alumnes que hem entès el
missatge exercim una medicina
personalitzada, dedicada a
l’estudi, a la ciència i a la docència,
i aquesta ens exigeix precisament
estar al dia i ser realment útils als
nostres pacients.
José Mª era exemple d’aquests
valors. Per la diferència d’edat va
ser a més el meu mestre.
Si per la meva formació vaig tenir
la sort d’aportar alguna innovació,
era el primer de proclamar, amb
orgull de germà, qui n’era l’autor.
Sempre honest.

Vull donar el més sincer
condol a la família en nom
de la Junta de la Secció de
Metges Homeòpates i en el
meu propi. Gràcies, Jordi.

José Mª, vas ser un gran ginecòleg,
tots vam aprendre de tu, i les
misèries o desventures de la vida
que ens assetgen constantment
quedaran minimitzades gràcies al
teu record, a la teva distinció i
elegància personal.

Guillem González,
president de la Secció de
Metges Homeòpates del CoMB

Santiago Dexeus,
abril del 2016

Internista i digestòleg, va
col·laborar amb el professor
Vilar Bonet en l’incipient
Servei de Digestiu de
l’Hospital Clínic als anys
50-60.
D’una nissaga de metges
molt inquiets, posseïa una
gran capacitat d’observació
clínica. Treballador
incansable, va demostrar una
vocació inusual per a la
medicina fins als darrers dies.
Agradava escoltar-lo pel seu
to agut i els seus
coneixements de cinema i
música.
Els darrers anys vaig
redescobrir la meva estima
per un gran pare i metge.
Descansi en pau. 

Josep M. Bosch,
metge de família
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Cultura i societat

Més informació:
cultura.comb.cat

Aproximació a la figura La cursa atlètica dels
del doctor Miquel A.
Medijocs
Fargas
El tret de sortida de la festa de l’esport del
L’acte inaugural de l’“Any Dr. Miquel A.
Fargas i Roca” es va celebrar al Col·legi
amb un seguit de conferències en les
quals els ponents —Miquel Bruguera,
Xavier Iglesias, Josep M. Boguña i Josep
Lailla— van destacar els diversos aspectes
de la figura del professor Fargas, tant pel
que fa a la seva vessant com a pare de la
ginecologia catalana com en la seva
aportació com a catedràtic. Sara Fajula va
exposar la visió del cos de la dona del
Tratado de Ginecología del doctor Fargas.
El més singular de les obres del doctor
Fargas és la importància que donava a les
imatges i al seu significat. Els dibuixos
naturals servien per reproduir aspectes
atípics i fer representacions ampliades dels
òrgans femenins, sempre amb una funció
pedagògica. També els utilitzava per mostrar
la instrumentació, que en ginecologia
resulta cabdal, tant per a l’exploració com
per a la cirurgia. Fargas va ser un dels
primers professionals que van recórrer a la
fotografia i microfotografia mèdica.

col·lectiu mèdic es va donar, el passat 28
de març, a Sant Cugat del Vallès, a on es va
celebrar la cursa atlètica de la dotzena
edició dels Medijocs.
Aquesta competició és la modalitat
esportiva que compta amb més participació
i on els atletes competeixen en un circuit de
8 km que va de la Pollancreda a Can Borrell.
El millor temps masculí de la cursa el va
fer Iban Mañer Catala (28:11) i el femení
Elena López Martínez (33:52). El Centre
Mèdic guanyador va ser l’Hospital
Universitari Mútua de Terrassa. Pel que fa
als trofeus per categories de metges, el
millor temps sènior masculí el va fer José
Luis Cabrera Muñoz (30:41) i el sènior
femení va ser per Adriana Bataller Bassols
(41:47); el millor temps de veterans A
masculí va ser per Dani Pañart Sánchez
(32:10) i el de veteranes A femení per
Carme Auñon Sanz (36:11); en la categoria
veterans masculí B Joan Carles Caballero
Doménech (37:27) va fer el millor resultat
així com en veteranes femení B ho va fer
Tona Ribas Duch (39:14).

Conferències, concerts
i cinema
L’agenda cultural d’abril, maig i juny va
plena de conferències, concerts i cinema
i altres activitats promogudes per l’Àrea
Sociocultural del CoMB. Entre els actes
cal ressaltar la celebració el 20 d’abril d’El
nostre dia del llibre en què es presenten
llibres no mèdics escrits per metges. El 19
de maig es celebrà el Mediconcert,
concert benèfic per recollir fons per a les
Beques Bada, amb l’actuació de les
bandes formades per metges i amics:
Tuesday Blues Project, La tribu i D Bones.
La coral del CoMB va fer el concert de
primavera conjuntament amb la coral
de l’Hospital de Sant Pau a l’església
parroquial d’Olesa de Montserrat. Així
mateix el 9 de juny celebrarà a l’Aliança
del Poblenou el Concert Intercol·legial
Sènior amb l’Orquestra del CoMB Ars
Medica i la Coral d’Enginyers.

Taller sobre cultura
financera al CoMB
InfoCULTURA
>>>
Contribució col·legial al coneixement
de la història de la medicina catalana. La
revista Gimbernat, publicació d’història de la
medicina i de la ciència, va editar en el seu
darrer número, un estudi en el qual s’examinen
les iniciatives del Col·legi per ampliar i difondre
el coneixement de la història de la medicina
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catalana i impulsar projectes culturals
relacionats amb la professió mèdica, com
són el Museu d’Història de la Medicina
de Catalunya, els anys commemoratius
dedicats a personalitats mèdiques, les
nadales, la creació de la Galeria de Metges
Catalans i les activitats editorials. 

El passat mes de maig el Col·legi juntament
amb European Financial Planning
Association (EFPA) van inaugurar la primera
sessió del taller sobre cultura financera,
Introducció a les finances personals, amb
l’objectiu de promoure la cultura financera i
proporcionar als assistents coneixements
bàsics per a la correcta gestió de les seves
finances personals.

Cultura i societat

Galeria de Metges Catalans

Els professors catalans del
Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis

E

l Col·legi de Cirurgia de Cadis,
inaugurat l’any 1748, és el primer
centre on s’ha fet un ensenyament
modern i sistematitzat de la
cirurgia a Espanya. Al segle xviii
l’ensenyament de la medicina i la cirurgia
eren totalment independents. La medicina
s’ensenyava als Estudis Generals, primer, i
a les universitats, després, i la cirurgia
s’aprenia com un ofici a les botigues dels
cirurgians-barbers. El nivell dels cirurgians
era molt precari, especialment a l’exèrcit i
a l’armada.
La creació del Col·legi de Cadis es mèrit
de Pere Virgili, jove metge militar, que
havia estudiat a Montpeller i substituí
Jean Lacombe, primer director del Cos de
Sanitat Naval, i creador d’un cos de
sanitat específic per a l’armada. Virgili
convenç l’home fort del govern del rei
Ferran VI, el marquès de la Ensenada, per
crear un col·legi per formar cirurgians per
a l’armada. Virgili tenia experiència de
navegar com a cirurgià de vaixells que
havien fet la travessa de l’Atlàntic, i
coneixia el sistema de formació mèdica
gràcies a l’estada que havia fet a París. Fa
un reglament que defineix les matèries
que cal ensenyar, els exàmens, les
practiques, i aconsegueix que ben aviat el
nivell dels cirurgians de l’armada
augmenti ràpidament.
Quan Virgili deixa Cadis per crear el
Col·legi de Cirurgia de Barcelona, destinat
a formar cirurgians per a l’exèrcit, el
Col·legi de Cadis seguirà tenint un gran
prestigi, en gran mesura per l’excel·lència
dels seus professors, molts d’ells catalans,
que s’aniran succeint durant tot el
funcionament del Col·legi. A la Galeria de
Metges Catalans en tenim cinc més, a
banda de Pere Virgili. Són Francesc
Canivell, Domingo Vidal, Josep Sabater,
Fermí Nadal i Carles Francesc Ameller.

Canivell (1721-1797) va ser un notable
cirurgià i un dels primers que es dedicà a
la urologia. L’any 1749 va ser cridat per
Virgili per fer de bibliotecari del Col·legi,
pensant en el domini del francès i l’italià
que tenia Canivell. Fou professor
d’osteologia i embenats, i escrigué un
llibre molt apreciat, Tractament de les
ferides per armes de guerra.
Domingo Vidal (1741-1800) havia
estudiat al Col·legi de Barcelona i també
va iniciar-se com a bibliotecari del
Col·legi de Cadis, d’on va ser elegit
sotsdirector el 1796. Molt interessat per
l’oftalmologia, escrigué el primer text de
Cirurgia forense.
Josep Sabater (1745-1805), nascut a
Tarragona, estudia a Cadis, i navega
durant 10 anys desprès d’acabar els
estudis. Passat aquest temps és nomenat
bibliotecari del Reial Col·legi i
demostrador d’Anatomia. Era gendre de
Francesc Canivell i accedí al càrrec de
sotsdirector a la mort de Domingo Vidal
en una epidèmia de còlera.
Fermí Nadal (1759-1811) també era
tarragoní com Sabater, i ja havia estudiat
a Cadis. Navega durant molts anys i
participa en la batalla de Trafalgar, on ha
d’assistir l’almirall Gravina d’una ferida
que li va costar la vida. Com a agraïment
per la seva feina a bord de la nau
capitana, fou nomenat catedràtic del
Reial Col·legi de Cadis.
Carles Francesc Ameller (1753-1835) és el
darrer director del Col·legi de Cadis.
Format a Cadis, és nomenat bibliotecari i
passa un temps navegant com a cirurgià
de l’armada, fins que el 1783 torna al
Col·legi de Cadis com a mestre de física. El
1804 és director interí i el 1809, director
en propietat. 

Bust de Pere Virgili, representat amb els plànols
de la nova escola de medicina a les seves
mans. Obra de terracota de l’escultor Ramon
Amadeu del darrer terç del segle xviii (Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya).

Miquel Bruguera, director de la Unitat
d’Estudis Acadèmics del CoMB

Més informació:
www.comb.cat
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
CONSULTES
MÈDIQUES
Busquem metges
col·laboradors per
lloguer de consultes en
ús individual o compartit
Via Augusta, 48-54, ent. 6
(Travessera). Preferentment
en especialitats: vascular,
endocrinologia, nefrologia,
pneumologia o neurologia,
Serveis de gestió, agenda de
visites, història clínica i
facturació informatitzats.
(GESMED). Wi-Fi,
climatització. Centre mèdic
acreditat pel Departament de
Salut. Preu a convenir.
CORSAP www.corsap.net
932 177 733 / 629 657 041
corsap@comb.cat
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 de despatxos
completament equipats
Rda. Gral. Mitra/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.
Informàtica. Personalització
i màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716 / 627 561 091
Centre mèdic dedicat a la
ginecologia, urologia i
psico/sexologia
Situat a la Diagonal/Pau Claris.
Estaria disposat a vendre o
fusionar-se o associar-se
amb un soci/sòcia capitalista.
Màxima discreció.
656 886 688

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.
w ww.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com

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

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

els matins, i dimarts,
dimecres i dijous a la tarda.
Immillorable comunicació:
FFCC parada Les Tres Torres i
els autobusos H6, 14, 68 i 70.
932 063 720

instal·lacions de disseny
i calefacció central.
S r. Maruny
i confortables. Gran qualitat
629 717 981
i preu competitiu.
fmaruny@crebor.com
Fotos i més info a www.
despachosmedicosbcn.com
La Rotonda Consultes
Marisa
935 500 106 / 686 413 105 Mèdiques
Pg. de Sant Gervasi/Av.
Centre de Negocis
AGENDA
Consulta mèdica a
Tibidabo. Local a peu de
Barcelona ciutat ofereix
Centre al costat Hospital
carrer amb 12 despatxos. Tots
despatxos de lloguer per els serveis amb secretaria. Ple
Clínic. Lloguer de despatxos
mòduls
Despatxos mèdics amb
per passar consulta. Tarifa:
funcionament. Lloguer per
tots els serveis es
Els despatxos estan equipats
hores-dia-mes. Centre
mòduls. Horari: dilluns a
lloguen de dilluns a
i climatitzats. Disposem de
reformat amb àmplia sala
divendres. 8 a 21 h.
dissabte
w ww.larotondacm.cat
recepció amb secretària per
d’espera. Atenció
Marcel Boquer
Zona Balmes-Madrazo.
a la gestió de les agendes,
personalitzada amb
934 174 672
Davant Clínica del Pilar.
sala d’espera comuna, telèfon
recepcionista. Es porta
info@larotondacm.cat
Atenció secretària 12 hores. agenda del metge, ben
i ADSL Wi-Fi. Zona de Sant
Anàlisis Clíniques. Servei
Gervasi, prop de Pl. Molina.
comunicat carrer Muntaner,
LaRotonda Consultes
Lourdes
d’infermeria. Neteja diària.
121, 1-1 08036.
Mèdiques
934 144 997
Informàtica. Personalització
w ww.centrodenegocios
Servei de Secretaria
agenda.com
mefernandez@sego.es
i màrqueting.
Zona Medica
934 880 606
telefònica: gestionem les
933 906 716
ofibarna@arrakis.es
Lloguer consultori mèdic seves trucades i la seva
Plaça Manuel Corachan, 4 ,
agenda. Es pot fer amb
el seu número de telèfon
Consulta pediàtrica
Lloguer despatxos mèdics Barcelona (Corachan II) a la
a estrenar
Davant Clínica Sagrada
de sempre. Horari: dilluns
primera planta, podent ser
Família. Es lloga un despatx Calvet, 30/Diagonal/Francesc per la totalitat del local amb
a divendres. 8 a 21 h.
w ww.larotondacm.cat
Macià. Barcelona. 330 m2
matins o tardes amb tota
permís subarrendament, o per
Marcel Boquer
la infraestructura de suport. d’instal·lacions. Tots exteriors, mòduls d’un despatx i de
934 174 672
Jaume Mas
decoració alt estànding,
matí o tarda. Superfície de
info@larotondacm.cat
677 400 040
completament equipats,
57,5 m2 i es compon de dos
a punt per treballar, tots el
despatxos, recepció amb
Centre mèdic autoritzat
Lloguer dos despatxos
serveis, tracte personalitzat,
oficina, vestidor amb lavabo
pel Departament
Plaça Kennedy (Balmes-Sant recepció trucades, agenda
i sala d’espera comunitària.
671 262 047 i 666 620 210 de Sanitat
Gervasi). Exteriors, amplis
telefònica, AA/CC
(n.reg.Eo8980367)
i moderns, un amb quiròfan, independent, ADSL per
Es demana psiquiatre per Zona Aribau/Via Augusta.
l’altre amb box per a cures
cable+Wi-Fi, etc. Últims
compartir despatx a
Sala de cures per a cirurgia
o tractaments. Estètica
mòduls matí o tarda. Bones
Sabadell
menor. 3 despatxos grans
acurada. Confortables i
condicions econòmiques i
Amb formació de
amb totes les prestacions
i 2 de petits, 2 sales d’espera,
facilitats accés.
Dr. Soler
Psicoterapeuta d’Orientació
d’informàtica i telefonia.
2 banys, office. Apte per a
606 376 797
policonsultori. Possibilitat
Ideals especialitats i
Psicoanalítica per compartir
2 places de pàrquing.
gestionat per metges.
despatx amb psicòloga de la
Srta. Vilalta
Matins i tardes.
Compro o llogo clínica
mateixa orientació al centre
dental en funcionament
606 938 551
658 848 398
de Sabadell. L’objectiu és
g_vilalta@hotmail.com
Compro o pago lloguer de
poder compartir espais i
Venda de despatx de 40 m2 clínica dental en procés
professió, col·laborar amb els
Clínica Corachan
Lluminós i exterior. Al
de jubilació, amb clientela
casos i dur a terme
Es lloga despatx mèdic de
complex mèdic Corachan 3. inclosa.
supervisions clíniques.
626 203 413
Jèssica Pané
20 m2 amb sala de
Completament equipat:
652 286 446
reconeixement
recepció, arxiu, lavabo, aire
Lloguer de despatxos
jessicapi@copc.cat
individualitzada.
condicionat i calefacció.
666 431 311
627 404 093
Planta baixa a l’Av. Diagonal
martinezmatos6@gmail. (Pl. Francesc Macià). Centre
Despatx per llogar
com
Es lloga despatx
Via Augusta, 158.
mèdic ofereix lloguer de
per mòduls en Centre Mèdic
Perfectament equipat per
despatxos totalment
Es lloguen despatxos
Teknon. Interessats contactar
a incorporació immediata.
equipats. Inclou: servei
mèdics a la zona de Les
de recepció (coordinació
per e-mail.
Espai polivalent per a
Tres Torres
c tigslp@gmail.com
d’agendes i trucades), sala
diverses especialitats.
Despatxos amplis, molta
d’espera, telèfon, Wi-Fi,
160 m2. Dos lavabos.
llum amb servei de
Recepció. Conserge de 7 a 22 h. Es ven o lloga despatx
calefacció, aire condicionat,
secretaria. Disponibilitat tots servei de neteja,
Tres ascensors. Aire condicionat de 55 m2

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Zona General Mitre.
Preferiblement a col·lega
ginecòleg. Consulta moblada i
equipada. Aire condicionat,
calefacció. Conserge a la finca.
A peu de carrer. Ben
comunicada amb metro.
932 128 973 / 609 319 181
Lloguer consulta a Pl.
Manuel Corachan, 4
(Clínica Corachan II) de 50,5 m2.
Composta de dos despatxos
per a ús mèdic, recepció,
petita oficina, vestidor, lavabo
i sala d’espera compartida.
Opció lloguer per mòduls de
mitja jornada i despatx o
consultori complet.
Noguer
645 303 799 / 666 620 210
teresant58@gmail.com
Es lloga despatx
totalment condicionat al
carrer Còrsega amb Enric
Granados.
607 211 124
Es lloga espai per a
consulta o centre mèdic
en immoble singular d’alt
estànding
C/ Escoles Pies (Tres Torres).
L’espai consta de 2 àmplies
consultes de més de 25m2
cada una més espais d’ús
comú: sala d’espera, recepció i
atenció al pacient, terrassa
office, sala de reunions i
telemedicina.
Juanjo Duelo
935 533 692 / 607 185 770
Lloguer de despatxos
mèdics a estrenar
Via Augusta/Aribau. Centre
mèdic nou en funcionament
amb despatxos totalment
equipats, instal·lacions de
disseny i confortables,
telèfon, A/C, calefacció,
història clínica i facturació
electrònica, possibilitat
recepcionista. Matins i tardes.
Gran qualitat a preus
econòmics.
933 183 186
Lloguer de despatx per a
consultes mèdiques
Zona Muntaner/Avenir. De
100 m2 superfície útil. Consta

de gran recepció, 5 sales per
consulta, arxiu i 2 lavabos.
Calefacció central i aire
condicionat. Terres de
parquet. Balcó exterior a pati
d’illa molt tranquil i
assolellat. Finca amb
2 ascensors i servei de
consergeria.
Natàlia Colet
934 543 399 ext: 2
natalia@fincasalmendros.
com
Consulta ubicada a
Consultoris Vilana de
Centro Médico Teknon
lloga despatx totalment
equipat (ecògraf 3d,
calefacció, A/C, ADSL, wi-fi,
servei neteja, servei de
secretaria telefònica per a
gestió de trucades i agenda)
per especialista en
Endocrinologia, Digestiu,
Medicina Interna o
Cardiologia.
933 933 174

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
Es lloga sala de
conferències i reunions
mèdiques
De 150 m2 totalment
equipada, per dies o mòduls
de tarda o matí, amb projector
i vídeo. Capacitat per a 50
persones, situada al centre de
Barcelona.
Rebeca o Ricardo
915 237 575

>>>
HABITATGE

Pis en venda
Pis cèntric a Gavà. Ben
comunicat, lluminós, apte per
A Rambla Catalunya/
a vivenda o consulta. 3
Rosselló
dormitoris, bany, cuina,
Lloguer espai mèdic pis
terrassa/solàrium. Possibilitat
modernista rehabilitat. Ampli, hipoteca 650 € mensuals.
lluminós, confortable. Temps
655 540 237 / 676 987 442
complet o per hores.
Recepció, A/C, servei adaptat, Pis per llogar
fibra + Wi-Fi, sistema
Villarroel/Diagonal. 115 m2,
informàtic, impressora, sala
4 habitacions, aire condicionat,
esterilització (tipus B). Totes 2 cambres de bany, 2 ascensors.
les despeses incloses. Ideal
932 001 047
pediatres, ORL, Dermatòlegs.
Maite
932 151 709
joanrossell@gmail.com
>>>

TREBALL

>>>
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

S’ofereix secretària
recepcionista
Amb 15 anys d’experiència per
treballar en consulta, clínica o
consultori. Coneixements
d’informàtica. Agenda, arxiu,
resolució d’incidències. Amb
bona presència. Experiència en
tracte amb el públic.
Disponibilitat d’horari.
Incorporació immediata.
Mariela Pilar Albes
6 19 141 780
S’ofereix secretària de
direcció, comptable,
auxiliar clínica i
recepcionista

Amb deu anys d’experiència
en consulta mèdica (C.M.
Teknon). Idiomes: català,
anglès i francès. Certificació
de Microsoft de cursos
d’Access, Excel, Word i
PowerPoint. Internet, SAP i
auxiliar clínica. 46 anys.
Incorporació immediata.
Disponibilitat horària.
Silvia
686 290 219 / 934 566 797
Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/telefonista
s’ofereix
per treballar en consultori
mèdic. Informàtica, català
nivell C i castellà. Disponibilitat
horària. Experiència 14 anys
a l’hospital de Barcelona
i altres.
Rosa M.
676 574 239 / 933 339 226
rosamarcoc@gmail.com

Administrativa s’ofereix
per atendre recepció de sector
sanitari. Amb àmplia
experiència en atenció al
pacient. A Barcelona o rodalia.
Laia
627 806 335
M’ofereixo per treballar
en consultori mèdic
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat
immediata. Amb experiència.
R osa
636 647 232

S’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista o
telefonista, tasques
administratives i auxiliar
d’infermeria. Informàtica.
Català Nivell C i anglès.
He viscut a Irlanda durant
8 mesos. Disponibilitat,
incorporació immediata.
Recepcionista
Montse
administrativa s’ofereix
650 089 369 / 933 525 706
per a consultori o despatx
montsesosp3@hotmail.com
mèdic a Barcelona capital
Informàtica a nivell usuari.
S’ofereix per treballar en
consulta o clínica
Anglès i català. Experiència
Auxiliar administrativa amb
en tasques administratives
experiència a l’ICS durant nou
en consulta mèdica.
anys. Coneixements
Disponibilitat immediata.
d’informàtica a nivell
S andra González
6 96 125 987
d’ofimàtica. Català nivell C.
Responsable, bona presència,
S’ofereix auxiliar de
referències. Incorporació
clínica de 40 anys per
immediata.
treballar en quiròfan,
Marina Valls
consulta,
607 186 532 / 934 900 623
recepció, tasques
administratives. M’adapto a S’ofereix secretària de
direcció i auxiliar
qualsevol tasca sanitària.
d’infermeria
Català, castellà.
per a consulta privada.
Disponibilitat jornada matí.
Disponibilitat d’horari i
Experiència en quiròfan en
referències.
oftalmologia i auxiliar de
clínica. Incorporació
Maria José Blasi
immediata. Barcelona o
690 936 065
mariajose.blasi@gmail.com
rodalia. Disponibilitat de
vehicle.
Al Garraf o al Penedès
Thais
639 036 183
m’ofereixo per treballar en un
consultori mèdic. Sóc
M’ofereixo per treballar
treballadora familiar i
en consulta
educadora infantil. Molta
Més de cinc anys
experiència amb el tracte a les
d’experiència. Disponibilitat
persones. Ofimàtica. Català i
horària.
castellà. Responsable i
organitzada. Bona presència.
Mar
Olga
648 972 095

6 86 131 254
olgasolerpn@yahoo.es
S’ofereix per treballar en
consulta o centres mèdics
Noia de 23 anys responsable
amb experiència en atenció al
client en el sector oftalmològic.
Titulació d’auxiliar d’infermeria i
documentació sanitària.
Idiomes català i castellà. Bona
presència.
Mireia
6 76 995 794
Auxiliar d’infermeria
S’ofereix per treballar en centre
mèdic i consultes privades. Amb
anglès, català. Disponibilitat
horària.
Nancy Perales
9 34 555 070 / 648 747 883
npo43@hotmail.com
M’ofereixo per treballar en
consulta mèdica
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat
immediata. Amb experiència.
Maite
626 480 757
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.
Disponibilitat immediata. Horari
a convenir.
Laura Majó
669 512 256 / es.linkedin.
com/in/lauramajo
Laura.Majo.M@gmail.com
S’ofereix recepcionista/
administrativa
per treballar en consulta
privada o clínica. Estudis:
auxiliar de clínica. Informàtica a
nivell usuari.
Elena Tarragó
6 67 377 882
elenaijc@gmail.com
Administrativa/secretària
per a consultori mèdic
Molta experiència en atenció al
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
client. Capacitat organitzativa i
resolutiva. Facilitat per
treballar en equip i tracte
empàtic. Alta motivació i
responsabilització. Bilingüe
català i castellà. Anglès nivell
alt. Francès i italià nivell mitjà.
N úria Uviedo
6 44 290 134
u.nuria@gmail.com

com a secretària mèdica i
gestió administrativa.
Coneixements de programes i
gestió amb mútues. Capacitat
organitzativa i resolutiva. Bon
tracte empàtic i facilitat per
treballar en equip.
Disponibilitat immediata.
Carmen M. Sanchez
699 371 737
scmenchu@yahoo.es

M’ofereixo per treballar
com a infermera
instrumentista de quiròfan
Titulada UB postgrau
d’infermeria quirúrgica. Àmplia
experiència sector sanitari
quirúrgic públic i privat. 12 anys
d’experiència sector
oftalmologia, tasques infermera
quirúrgica oftalmològica.
Coneixements altres especialitats
medicoquirúrgiques. 35 anys.
Vanessa
6 75 626 298
http://www.linkedin.com/
profile/view?id=180059912

Diplomada en infermeria
S’ofereix per treballar en
consultes mèdiques i hospitals.
Llarga experiència en tracte
amb el pacient i professionals
mèdics. He fet tasques de
recepcionista i atenció al client.
Catalanoparlant. Responsable,
bona presència i disponibilitat
immediata. Amb vehicle.
Marta
6 61 621 604
martasole124@gmail.com

d’informàtica, català, castellà.
Disponibilitat d’horari i
immediata.
Isabel González
675 524 880
igonman@hotmail.com

M’ofereixo com a
recepcionista/secretària a
centre mèdic
Alta experiència en atenció al
client, oferint atenció i servei
S’ofereix per treballar
personalitzat de qualitat.
S’ofereix auxiliar
en consulta
Habilitat comunicativa,
d'infermeria
Matins o tardes (encara que
S’ofereix auxiliar de clínica responsabilitat, discreció,
nomes siguin 2 o 3). Per atendre Per treballar en consulta amb
titulada
planificació i organització,
pacients, trucades, agafar hores metge o a hospital. Experiència
Per a consulta mèdica. Major de cooperació en treball d’equip.
a hospital de 7 anys.
de visita o ajudar en el que
Administrativa/
55 anys. Amb experiència i bona Experiència en la gestió d’una
Incorporació immediata.
calgui. Informàtica del usuari i
presència. Coneixements
recepció.
amb molta experiència amb el Idiomes: castellà, català, anglès recepcionista/secretària
Tasques de recepció, secretariat i d’informàtica, català i francès.
tracte amb el públic. 2 anys de (bàsic) i rus.
Esperança
gestió d’agenda. Puntual i
Farmàcia i molta empatia.
Denise
Nona
687 059 447
6 77 279 920
ecruzre@yahoo.es
organitzada. Responsable.
6 37 160 414
M. Antònia
Experiència de 25 anys (els
nonagorgadze@hotmail.
609 944 941 / 934 104 889
Administrativa/
S’ofereix administrativa/
últims 5 en homeopatia).
com
recepcionista
auxiliar d’infermeria
Disponibilitat horària total.
Secretària mèdica/
S’ofereix per treballar en
27 anys d’experiència en
Incorporació immediata.
administrativa/
S’ofereix recepcionista
consulta mèdica. Disponibilitat hospital i consultes privades.
recepcionista s’ofereix
de 55 anys per a consultori Bilingüe català-castellà.
matins. Amb tot tipus de
Experiència en tracte amb el
per a consultori particular, clínica o clínica
Txus
coneixements administratius i
públic. Educada i responsable.
o altres centres mèdics. Títol de Experiència de més de 10
620 189 604
experiència en clínica
Informàtica. Disponibilitat
secretària mèdica. Experiència de anys en consultori de
Secretària mèdica/
d’acupuntura.
horària total. Incorporació
pediatria (referències).
5 anys en atenció al client.
recepcionista
immediata. Zona Barcelona.
Informàtica avançada,
Informàtica. Idiomes francès,
Claudia
S’ofereix com a recepcionista,
6 17 834 242
internet i xarxes socials.
anglès i domini del
Rosa
joclajese@gmail.com
Català i castellà nadius. Molt telefonista o auxiliar
català-castellà. Disponibilitat
616 016 283
bona expressió oral i escrita. administrativa, en consultori,
immediata.
S’ofereix recepcionista/
S’ofereix recepcionista de
centre mèdic o clínica. Bona
Molt bona capacitat
Montse Vallvé
administrativa per treballar 46 anys
6 18 611 633
comunicativa. Català nivell C. presència. Incorporació
Bona presència, facilitat de tracte
immediata. Jornada completa o en consultori mèdic
Disponibilitat total.
Experiència en mútues
amb el públic, responsable, 30
mitja jornada.
Administrativa/secretària/
Laura Gómez
d’accident de treball i d’altres,
anys d’experiència en
recepcionista
Fanny
670 449 142
arxiu, telèfon, tracte amb el
odontologia, s’ofereix per a
Hospital, consultes mèdiques,
lauragbonamusa60@
686 445 964
públic, etc. Coneixements
qualsevol tipus d’especialitat
hotmail.com
amplia trajectòria professional

mèdica, per a recepció, agenda,
atenció al pacient, arxius i
gestions. Responsable, vehicle,
disponibilitat horària, zona
Barcelona o Vallès.
Dolors
653 934 519
S’ofereix auxiliar
d’infermeria
Amb experiència a l’Hospital
Clínic i en consulta privada de
ginecologia i els darrers 5 anys
en consulta de cardiologia.
Castellà i català. Informàtica.
Disponibilitat horària. Amb
referències. També per rebre
trucades, portar agenda, etc.
Lola
6 70 510 551

>>>
UTILLATGES
Es ven material de consulta
Bàscula seca. Pistola mesoteràpia
manual DEN-HUB-1100. Llum de
taula. Llitera de 170.
618 416 103

FUNDACIÓ “FONS SOLER DANIEL”
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Fa ja més de mig segle que el doctor A. Soler Daniel, assistit per altres
companys i molt especialment pel doctor E. Fernández Pellicer, va endegar la Fundació “Fons d’auxili al metge pobre A. Soler Daniel”, per tal
que fos un últim suport per als metges grans i sense recursos. Lamentablement, avui continua essent tan vigent com llavors.

També volem manifestar que la Fundació ja ha deixat oficialment el
seu nom de “Fundació del METGE POBRE A. SOLER DANIEL”, per dir-se,
“Fundació Dr. Soler Daniel”.
Per accedir a més informació, recomanem dirigir-se a la nostra pàgina
web fundaciosolerdaniel.com.

Estimulats per la càlida resposta que any rere any rebem dels companys jubilats —i d’alguns que encara no ho són—, ens dirigim a TOTS
ELS METGES de Barcelona, especialment a aquells que estan exercint,
per demanar-los que se sumin a les finalitats d’aquesta obra, amb la
certesa que, sigui quin sigui l’import amb què vulgui ajudar, serà sempre ben rebut. Tan sols cal trucar als telèfons:
Sr. Soler, 93 746 27 99 als matins i Dr. Martínez, 93 330 99 61 i Sr. Raguer,
93 219 49 29 matins i tardes.

Moltes gràcies pel seu interès i li recordem que, si vol formar part del
Patronat d’aquesta Fundació i col·laborar amb els altres patrons en benefici d’aquests metges jubilats en mala situació econòmica, n’hi ha
prou que truqui als telèfons esmentats més amunt.
Jordi Soler,
president de la Fundació Dr. Soler Daniel

Grup MED

Healthequity consolida l’aposta per la innovació
en salut i el suport a metges emprenedors
La societat de capital risc promoguda pel Grup Med, propietat del Col·legi, ha
liderat una ronda de finançament d’un milió d’euros per avançar en la validació
d’un fàrmac desenvolupat per la companyia Peptomyc com a tractament per a
diferents tipus de tumors

F

idel als seus principis i objectius,
Healthequity va completar a finals
d’abril la quarta inversió des de la
seva creació, ara fa gairebé tres
anys i mig. La societat ha apostat
aquest cop per donar suport a la fase de
validació preclínica d’un fàrmac que la
companyia Peptomyc està desenvolupant
per tractar el glioblastoma multiforme i
altres tipus de càncer. Peptomyc és una
empresa fundada el desembre de 2014 i
basada en la investigació que, al llarg de
vint anys, ha dut a terme la doctora Laura
Soucek al voltant d’Omomyc, l’inhibidor
més directe conegut fins ara d’una
oncoproteïna denominada Myc.
“Peptomyc és una companyia molt
prometedora en el camp del tractament
del càncer. La solidesa dels resultats
preclínics obtinguts fins ara ens han
convençut de la vàlua de la recerca que
lidera la doctora Soucek”, afirma el director
de Healthequity, Lluís Pareras. Els fons
invertits, en els quals també participen un
consorci de business angels i inversors
internacionals, es destinaran a completar
els estudis preclínics d’Omomyc, és a dir, a

apropar aquest fàrmac a l’ús clínic amb
pacients. L’oncoproteïna Myc està
implicada en el desenvolupament del
glioblastoma multiforme —un tumor
cerebral molt agressiu—, però també de
molts altres tumors humans. Actualment
no hi ha cap inhibidor de Myc disponible
al mercat.
“Estem molt agraïts per aquest suport.
A Peptomyc estem compromesos a
contribuir a la millora del tractament de
pacients afectats per càncer i aquesta
ronda llavor és un gran pas endavant en el
nostre camí”, assegura la doctora Soucek,
CEO i cofundadora de Peptomyc.
Healthequity va néixer amb l’objectiu
de promoure i d’ajudar a consolidar
projectes innovadors de recerca,
majoritàriament liderats per metges
investigadors i altres professionals de la
salut, que no tan sols s’acaben traduint en
creació de riquesa al territori (per exemple,
en forma de llocs de treball qualificats),
sinó que generen un important retorn
social en benefici dels pacients. Tot i ser
una societat relativament jove, és una de
les poques de l’Estat especialitzada en el

sector salut. En aquesta iniciativa, Grup
Med (un dels cofundadors de Healthequity) compta amb un equip de partners
que han permès disposar de 12 milions
d’euros per invertir en els mercats de la
biotecnologia, els dispositius mèdics o els
serveis sanitaris.
Des dels seus inicis, Healthequity ja ha
avaluat més de 300 projectes, dels quals,
fins al moment, n’ha triat quatre: n-Life
Therapeutics (que desenvolupa oligonucleòtids per prevenir malalties del sistema
nerviós central, com el Parkinson); Sanifit
(que busca tractament a greus desordres
calcificaris renals); Minoryx Therapeutics
(dedicada a l’estudi de l’adrenoleucodistròfia i altres malalties minoritàries) i, més
recentment, Peptomyc.
En cadascuna de les operacions, la
inversió ha estat inferior al milió d’euros,
però el més important és que l’impuls de
Healthequity ha aconseguit atraure i
mobilitzar per a aquests projectes altres
recursos financers addicionals de
l’ecosistema del capital risc nacional i
internacional per un import global, fins al
moment, d’uns 30 milions d’euros. 
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Grup MED

Planificació
fiscal del patrimoni

L

es bones inversions es valoren
pel seu rendiment econòmic
però, també, pel seu adequat
tractament fiscal —adequat
sempre a la legalitat vigent—.
És per això que, per gaudir d’una
planificació patrimonial òptima, és
necessari comptar amb un especialista
d’alta qualificació que participi
activament en la presa de decisions del
client, sempre des del coneixement de
les seves necessitats. Estar al dia de la
normativa que l’afecta, juntament amb
un seguiment continuat de la realitat
del client, permet aplicar les polítiques
més adequades i, amb això, optimitzar
la factura fiscal.
Entre els diferents productes que
poden facilitar una òptima planificació
fiscal del patrimoni, destaquen:
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Fons d’inversió
Des del punt de vista fiscal, els fons
d’inversió ofereixen molts avantatges,
entre els quals l’estalvi fiscal dels guanys
patrimonials. Aquests productes són
molt atractius atès que la venda de les
participacions d’un fons no tributarà
quan l’import que se n’obtingui sigui
traspassat a un altre fons d’inversió. Una
vegada reemborsat el fons, el contribuent
haurà de tributar per les minusvàlues o
plusvàlues patrimonials obtingudes. Per
tant, si decidim fer un traspàs de fons no
tributarem fiscalment fins al moment
de fer líquida la inversió: ajornem el
pagament d’impostos indefinidament
i podem obtenir més rendiments per
aquests impostos que no estem pagant ja
que permeten aprofitar al màxim el poder
de l’interès compost i maximitzar els guanys
que es van obtenint.

SICAV
Les societats d’inversió de capital
variable (Sicavs) permeten la inversió de
capital sense haver de pagar impostos
inicialment, una vegada obtinguts els
beneficis, aquests tributen als tipus
establerts en les rendes de l’estalvi.
Entre els seus avantatges fiscals destaca
el fet que no tributen per la revaloració
de la inversió fins que no es venen les
accions o bé es cobren dividends. Per
als grans patrimonis, l’avantatge que
aporten aquests productes és que

Grup MED

Conferència en el marc del quart
aniversari de Medpatrimonia
“Agrair la bona acollida del servei
per part del col·lectiu mèdic.”
Aquest fou el motiu principal pel
qual, en paraules del director
general de Medpatrimonia, José
de Alarcón, l’entitat del Grup Med
va voler organitzar a finals d’abril
la conferència “Superació,
motivació i èxit” a càrrec del
consultor i empresari Emilio Duró,
dirigida, fonamentalment, a
metges, empresaris i directius.
L’acte —que va reunir més de 300
persones— va ser inaugurat per la
directora de la Fundació Fero, Piru
Cantarell Rocamora, entitat
privada que té com a objectiu
contribuir al desenvolupament de
la recerca oncològica i que,
actualment, compta amb el
patrocini d’Andbank en suport de
la lluita contra el càncer.

permeten gestionar directament una
cartera amb més versatilitat, profund
coneixement dels actius en els quals
s’inverteix i un important control dels
costos.
De manera molt especial per als
metges, Medpatrimonia ha impulsat un
instrument financer que permet obtenir
un bon rendiment amb un perfil de
risc moderat: Medigestión – SICAV, una
de les principals SICAV a Espanya que
compta amb més de 500 partícips.

El Grup Med, a través de
Medpatrimonia, la societat de gestió
de patrimonis conjuntament amb el
Grup Andbank, posa a disposició dels
col·legiats i les seves famílies l’accés
a una varietat de serveis que van des
de la gestió patrimonial fins a la gestió
discrecional de carteres. Ja són més
de 1.000 clients els qui gaudeixen
de l’atenció personalitzada d’un
equip altament qualificat, així com
de productes i serveis específics d’alt
valor afegit. 

Podeu demanar a Medpatrimonia
assessorament sobre inversions
financeres i gestió patrimonial al telèfon
935 688 888 o a www.med.es
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Innovació i tecnologia

Realitat
virtual,
més enllà de
l’entreteniment

L

a realitat virtual ja no és sols cosa
de videojocs i entreteniment. Cada
cop hi ha més disciplines que aprofiten tots els avantatges que ofereix aquesta tecnologia: educació,
arqueologia, aeronàutica, art i, també,
medicina. En aquest darrer camp, la realitat virtual ha obert tot un món de possibilitats i nous camins als professionals sanitaris per millorar tractaments i processos i
aconseguir resultats molt més satisfactoris en la seva pràctica diària. L’ús de la realitat virtual també té uns efectes molt positius en els pacients que, de manera
senzilla, indolora, divertida i engrescadora, s’adhereixen als tractaments i milloren
més ràpidament.
La realitat virtual consisteix en la generació d’entorns o escenaris que semblen
reals a través de sistemes informàtics.
D’aquesta manera, l’usuari té la sensació
d’estar realment immers en aquest món
irreal. Per aconseguir-ho, s’utilitzen diferents dispositius, com ara cascos de realitat
virtual, ulleres, guants o, fins i tot, vestits.
La tecnologia no és nova, de fet, els primers projectes de realitat virtual daten
dels anys seixanta, quan es van començar
a desenvolupar sistemes per aconseguir
crear entorns artificials. Des de llavors, la
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realitat virtual s’ha anat definint i sofisticant, fins a arribar a obtenir dispositius tan
punters i innovadors com les ulleres
“Oculus Rift”, que permeten una immersió
completa en el joc gràcies a la visió 3D en
estèreo.
En l’àmbit mèdic, la realitat virtual és
una gran aliada per ajudar els professionals sanitaris en els entrenaments quirúrgics. A través de simuladors i models virtuals de pacients, metges i residents poden
desenvolupar i millorar les seves habilitats
tècniques o practicar operacions molt
complexes sense córrer cap tipus de risc. A
més, la realitat virtual també permet recrear d’una manera molt fidedigna les mateixes sensacions tàctils que les que es tenen
en les intervencions.
La realitat virtual també és una eina
cada cop més habitual en el tractament de
diverses malalties i trastorns psicològics.
D’una banda, ajuda en gran mesura les
persones autistes, ja que els permet aprendre de forma més ràpida comportaments
socials i experimentar activitats del dia a
dia amb les quals poden enfrontar-se, com
ara una entrevista de treball. D’altra banda,
amb la realitat virtual s’aconsegueix que
persones que pateixen dolors molts forts
se sentin més alleujades. Per exemple, un

pacient amb cremades greus pot sentir-se
millor immers en un món glacial simulat.
Passa el mateix amb la síndrome del membre fantasma: a través de la realitat virtual
la persona pot arribar a veure la representació del seu braç o de la seva cama i que
sigui capaç de moure’l.
A més, la realitat virtual també és molt
útil a l’hora de tractar trastorns psicològics,
com ara addiccions, traumes o fòbies. A
través d’una aplicació que es pot instal·lar
al mòbil i utilitzant un dispositiu, com les
ulleres de realitat virtual, es recrea la situació que angoixa el pacient i es pot arribar
a comprendre molt millor el comportament cognitiu del pacient i ajudar-lo a superar les seves pors. De la mateixa manera,
amb aquesta tecnologia també s’aconsegueix que a pacients amb problemes funcionals els millori la mobilitat en molt
menys temps, tal com han pogut comprovar a l’Hospital de l’Esperança-Parc de
Salut Mar amb la iniciativa “Rehabilitation
Gaming System”.
En tot cas, la realitat virtual és una eina
cada cop més estesa i que funciona com a
complement eficaç de molts processos i
tractaments que beneficien tant els professionals de la salut com els mateixos pacients. 

Innovació i tecnologia

Entrevista
Esther Duarte,

cap de Secció de la Unitat de Neurorehabilitació del Servei de Medicina
Física i Rehabilitació de l’Hospital de l’Esperança i del Mar

“Hem demostrat que els pacients milloren abans
i obtenen millors resultats”

E

sther Duarte, responsable de la Unitat de Neurorehabilitació del Servei
de Medicina Física i Rehabilitació de
l’Hospital de l’Esperança i de l’Hospital del Mar, ha incorporat una nova
eina per optimitzar la rehabilitació neurològica: la realitat virtual. A través de la iniciativa
Rehabilitation Gaming System, que es basa en
la gamificació, ha aconseguit optimitzar els
resultats dels seus pacients, que en molt
menys temps milloren les seves funcionalitats i, per tant, la seva qualitat de vida.
Per què la realitat virtual per fer
neurorehabilitació?
Amb la realitat virtual aconseguim tractar
amb més intensitat els pacients durant més
temps i adaptar-nos als seus dèficits. A més,
també podem fer una rehabilitació més divertida i engrescadora.
En què consisteix la iniciativa
Rehabilitation Gaming System (RSG)?
Rehabilitation Gaming System neix al laboratori SPECS (Universitat Pompeu Fabra), que
coordina l’investigador Paul Verschure, i consisteix en un sistema de rehabilitació basat
en la realitat virtual que busca treballar els
dèficits de l’extremitat superior en una lesió
neurològica.

SIMULADOR:

dispositiu que genera una reproducció molt
precisa de la realitat.

Quins són els avantatges d’utilitzar RSG?
El primer de tots és que és possible fer-ho.
Una cosa que ens preocupava era que el fet
d’utilitzar aquesta tecnologia en persones
que han patit un ictus, que ja tenen una edat
avançada, podia suposar un fre. Lluny d’això,
la gent s’ha animat de seguida i no ha estat
una barrera. En segon lloc, ens ha permès
augmentar la intensitat dels tractaments. En
tercer, hem demostrat no sols que els pacients milloren, si no que milloren abans: amb
menys setmanes de tractament s’aconsegueixen millors resultats.
Com s’ho prenen els pacients?
Primer no entenen gaire de què va, però són
receptius i l’experiència és molt bona. No només milloren els moviments que són capaços de fer, sinó que millora la destresa i augmenta la quantitat de coses de la vida diària
que ells poden fer. Aquesta és la part de resultat més important perquè no es tracta
tant de millorar 10 graus del moviment d’una
articulació, sinó que el pacient pugui rentar-se les dents amb més facilitat.

jant de nivells o aconseguint punts. Al mateix
temps, és una manera de tractar més individualitzada i autònoma perquè el pacient pot
fer-ho ell sol. El terapeuta el vigila, però no cal
que estigui al seu costat.
La realitat virtual és el futur?
Jo crec que és un dels futurs perquè cada vegada es dissenyen sistemes més amigables,
més fàcils d’utilitzar, més portables, més econòmics i més accessibles. La realitat virtual no
substitueix els terapeutes, però sí que permet treballar amb més dosis i fer rehabilitació amb més intensitat i durant més hores i
això va directament lligat als resultats. Per
poder impulsar la tecnologia és indispensable el consorci entre els clínics, els investigadors i els desenvolupadors de la tecnologia
per avançar en la recerca i trobar els sistemes
més eficients possibles. 

Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

Amb aquests sistemes és més fàcil que els
pacients s’adhereixin al tractament?
Sí perquè són més engrescadors i suposen
un repte per al pacient, que veu com va pu-

SENSOR:

aparell que detecta accions externs i les transforma
en altre tipus d’estímuls, com ara moviments, sons
o llums.

REALITAT
AUGMENTADA:

combinació d’elements del món real amb
elements virtuals, tot creant una realitat mixta. 
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Entrevista
Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

El Diccionari
enciclopèdic
de medicina

E

ls doctors Joan Sala i Oriol Ramis són
dos dels promotors i membres de la Direcció Editorial del nou Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT), que és
un projecte conjunt de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears,
d’Enciclopèdia Catalana, SAU i del TERMCAT.

Que és el DEMCAT i quins són els
precedents històrics?
Joan Sala – És un diccionari que conté els termes mèdics en ús actualment. Representa la
posada al dia de la selecció dels termes mèdics
que, primerament, es van començar a recollir
l’any 1931 en el Diccionari de medicina, impulsat
pel doctor Manuel Corachan, president de
l’Acadèmia.
Oriol Ramis – Als anys setanta el doctor Josep
Alsina i Bofill va fer un recull terminològic i ortogràfic de les paraules més utilitzades. Als anys
vuitanta i noranta, el doctor Oriol Casassas va
liderar l’edició del Diccionari enciclopèdic de medicina i, posteriorment, la segona edició la van
fer, entre d’altres, els doctors Joaquim Ramis,
Màrius Foz i Eduard Llauradó, l’any 2000; és
l’única que queda en paper.
Com ha estat el creixement del projecte?
J. S. – Ha consistit bàsicament en l’actualització
de tots els termes: en 16 anys les ciències avancen a gran velocitat. El TERMCAT va digitalitzar
en una base de dades terminològica i va classificar en camps del saber tot el diccionari de
l’any 2000, que aportava una riquesa extraordi-
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Joan Sala i Oriol Ramis, membres de la Direcció Editorial del Diccionari enciclopèdic de medicina
(DEMCAT)

nària de coneixement, molt útil amb vista a crear
noves terminologies. La tasca d’actualització i
incorporació de nous mots s’ha fet progressivament; amb l’ajut de l’Acadèmia s’han començat
a revisar unes quantes especialitats. Aquest any
passat es va treballar en la farmacologia, la immunologia i la cirurgia.

línia. També s’està preparant una jornada per
poder debatre aquests aspectes amb la participació de persones vinculades a aquests àmbits.
O. R. – Cal afegir que som a Twitter; són eines
importants per mantenir el contacte amb els
professionals.

Quines són les fonts econòmiques que
han fet possible el projecte?
O.R. – Des de 2014 fins ara l’Acadèmia subvenciona amb 12.000 € cada any, l’IEC també ha
donat una quantitat anual i el TERMCAT, que
hi treballa amb continuïtat des de 2010, hi ha
aportat la feina del seu personal. Val la pena
esmentar entre els patrocinadors externs que
la Fundació Dr. Antoni Esteve ens ha ajudat
amb 5.000 € anuals, i el Departament de Salut,
exceptuant l’any passat, hi ha donat suport
permanentment amb els diners per a la contractació dels terminòlegs externs que han
col·laborat amb el TERMCAT. Però ens queda
Quin tipus de difusió tenen prevista?
O. R. – Hi ha el web, on convidem tothom a en- un camí important per fer… Hem creat una
trar-hi. Una part important dels nostres esforços societat científica que pot ser una via per busva dirigida a fer que la xarxa sanitària del nostre car finançament.
país tingui fàcil accés a aquest recurs. D’altra
banda, estem treballant perquè els correctors De quina manera poden participar els que
ortogràfics que s’utilitzen puguin adaptar el estiguin interessats?
Poden comunicar-se amb nosaltres a traves
DEMCAT.
del web i poden utilitzar-nos, perquè en la mesura que s’utilitza el DEMCAT es van veient les
Quina relació pensen establir amb les
necessitats o els errors i ens ho poden comunienciclopèdies en línia i les xarxes socials?
J. S. – A la Viquipèdia hi ha un grup de persones car. Si volen col·laborar amb els comitès d’esmolt actiu en català, és important coordinar-se pecialitat o la Direcció Editorial, la participació
amb ells, i s’han fet els primers passos en aquesta serà benvinguda. 
Quina ha estat l’aportació dels metges?
O. R. – Els metges són els qui fan servir més
aquesta terminologia i els qui adopten constantment neologismes, que el Consell Supervisor del TERMCAT pot estudiar per valorar-ne la
normalització. Hem creat uns comitès d’especialitat i un consell científic general, en els quals es
reuneixen periòdicament especialistes interessats en el llenguatge mèdic per identificar nous
mots i fer la reflexió de quina és la forma més útil
i adequada. Però podem avançar molt més amb
el contacte a través del web.

Consultori terminològic

El

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

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

Coneixeu el nou Diccionari enciclopèdic
de medicina (DEMCAT)?
El maig de 2015 es va presentar públicament el projecte DEMCAT, nascut amb la
voluntat d’actualitzar el Diccionari enciclopèdic de medicina, mitjançant l’elaboració d’un
nou diccionari enciclopèdic de medicina en
llengua catalana, coherent amb l’estat dels
coneixements actuals, les noves tecnologies
de la informació i els valors, interessos i necessitats de la societat catalana d’avui. S’ha
concebut com a diccionari en línia, format
que fa possible la construcció i l’actualització
permanents i l’adaptabilitat futura.
A més a més, s’ha creat un portal de continguts (www.demcat.cat) per a aglutinar totes
les actuacions necessàries per a posar al dia
la informació i per a crear una comunitat
d’usuaris implicats.
El diccionari en línia DEMCAT
El diccionari en línia DEMCAT1 és consultable en el web del TERMCAT (www.termcat.

cat) i és accessible en el portal de continguts esmentat.
A dia d’avui conté 72.500 fitxes, classificades en una seixantena d’àrees temàtiques.
Durant l’any 2015 s’han creat 1.300 fitxes
(p. ex., acord de confidencialitat, epratuzumab o medicament biofarmacèutic). S’ha intervingut en més de 13.000 termes, pertanyents bàsicament a les àrees de cirurgia
general, immunologia i farmacologia; dins
d’aquest conjunt, més de 3.150 fitxes han
completat el procés de revisió i són a l’etapa
de validació final (p. ex., amprenavir, rinitis
al·lèrgica o virus de l’Ebola).
Cada fitxa conté la denominació catalana,
amb sinonímia si escau, una definició, els
equivalents en castellà, francès i anglès
(eventualment, en alemany i italià i, en els
casos pertinents, nomenclatures científiques), notes complementàries i la indicació

de les àrees temàtiques. Per a facilitar que
els usuaris puguin ponderar la informació,
es fa servir un sistema de marcatge simple,
amb etiquetes descriptives que identifiquen les fitxes en què s’ha treballat i el tipus
d’intervenció que s’hi ha fet (p. ex., gastroplicatura, fitxa en curs de revisió; variolització,
fitxa modificada, o abacavir, fitxa revisada).
En aquest mateix número de la revista trobareu una entrevista en què dos membres
de la Direcció Editorial del DEMCAT expliquen en detall el projecte. Us convidem a
participar-hi! 
1 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183
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