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Opinió i anàlisi

Estrenem l’any
amb inquietud
Els darrers mesos han estat intensos per a la professió i per a l’activitat del Col·legi.
Vam tancar el 2016 amb dues grans fites assolides amb èxit: la celebració a Girona
del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya i el lliurament dels Premis a
l’Excel·lència, la gran cita anual del Col·legi amb els professionals que han destacat
pel seu compromís amb els valors de la professió.

“No ens cansarem
de repetir que
el problema de les
urgències ve de lluny
i que seria un error
vincular-lo únicament
a les epidèmies
hivernals”

Però també vam estrenar el nou any amb inquietud, enmig d’un escenari d’incertesa
pressupostària i davant d’una epidèmia de grip que va arribar abans d’hora i que va
tornar a deixar al descobert el problema endèmic dels nostres serveis d’urgències,
que es van tornar a veure saturats per l’increment sobtat de la demanda assistencial.
No ens cansarem de repetir que el problema de les urgències ve de lluny i que seria un
error vincular-lo únicament a les epidèmies hivernals. L’esforç dels professionals que
treballen als diferents nivells assistencials ha anat suplint les insuficiències del sistema,
malgrat no haver rebut el reconeixement corresponent. Però és l’hora de fer front a una
situació que arrosseguem des de molt abans de les retallades i que sabem que, sense
un canvi substancial de l’actual model assistencial, s’anirà agreujant any rere any.
Sabem que les causes de la saturació als serveis d’urgències té a veure amb molts
factors i que l’envelliment progressiu de la població i l’increment de malalts crònics,
juntament amb la insuficiència de recursos, n’és un dels principals. El sistema ha
continuat funcionant com si aquest canvi demogràfic no s’hagués produït. Els diferents
responsables sanitaris no han aconseguit bastir al llarg d’aquests anys un model
assistencial capaç de donar atenció integral i d’oferir alternatives a l’ingrés hospitalari
a uns pacients fràgils que sovint també requereixen suport dels serveis socials
i comunitaris. Els professionals som ben conscients de totes aquestes mancances i així
ho vam expressar en un comunicat conjunt emès pel Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya i el sindicat Metges de Catalunya. Personalment, jo mateix també vaig
compartir una reflexió sobre el tema en un article a la premsa i al meu blog.
D’altra banda, sembla que, finalment, tindrem pressupostos. Reconeixem l’esforç del
govern i del Parlament, però també hem de dir ben clar que són uns pressupostos
insuficients, ja que, malgrat l’increment previst en la partida del Departament de Salut, el
cert és que ens situen al mateix nivell de despesa per càpita que teníem fa deu anys i ens
allunyen d’objectius urgents i necessaris, com la reducció de les llistes d’espera, la represa
de les inversions i la recuperació de les retribucions i contractacions del personal. 

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, Àngels López i Pol
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Presentació

Teniu a les mans el número 149 de la revista del CoMB. A la portada, la imatge
del compromís amb els valors de la professió i amb els pacients expressada pels
Premis a la Excel·lència Professional 2016: 51 metges i 4 equips assistencials que
han destacat per la seva qualitat i compromís professional.

Dos grans
esdeveniments
professionals

Amb aquesta revista rebreu també un suplement amb tota la informació
relativa al 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, amb la Declaració de
Girona, que marca clarament els aspectes clau de la nostra professió i els reptes
de futur. Dos grans esdeveniments.
També a la revista trobareu el comunicat conjunt dels representants dels
metges (Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i Metges de Catalunya)
en relació amb la situació als serveis d’urgències, un problema crònic que
cal afrontar amb rigor i decisió. Hi ha moltes altres noticies i informacions
d’esdeveniments importants per a la vida col·legial, que no fan sinó reflectir
el compromís, abans esmentat, de tots nosaltres amb la societat. Esperem
que us agradi.
Recordar-vos finalment que el Col·legi s’ha adherit a la campanya #volemacollir,
impulsada per l’entitat Casa Nostra, Casa Vostra que reclama a les institucions
que compleixin amb la promesa d’acollir persones afectades per la crisi
migratòria de la Mediterrània. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

El vídeo
En el marc del cicle de conferències
“Lideratge i valors”, coorganitzat pel
Col·legi de Metges de Barcelona i el
diari ARA, es va celebrar, el passat
11 de gener, el col·loqui “D’Obama a
Trump”en el qual els periodistes que
han exercit als EUA, Antoni Bassas i
Jordi Graupera van tractar
del canvi de govern als EUA. 
Més informació:
www.youtube.com/combarcelona
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Professió

Suplement informatiu sobre el 3r Congrés
de la Professió Mèdica de Catalunya
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha editat un suplement informatiu
sobre el 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, celebrat el 10 de novembre de 2016
al Palau de Congressos de Girona, on prop d’un miler de metges es van reunir per definir com
ha de ser el professional que la societat del futur necessita i per renovar el compromís
de la professió amb els ciutadans.

L

a publicació 3rCPMC, que es distribueix als més de 40.000 metges
col·legiats de tot Catalunya, reprodueix el contingut complet de la
Declaració de Girona i informa sobre el desenvolupament del Congrés. Al
suplement, es presenta un resum de les
quatre ponències, es donen les xifres de
participació i s’informa sobre la plataforma
tecnològica que va permetre als delegats
l’accés a la plataforma de votació. A més,
deu delegats que van participar en el Congrés fan una breu valoració sobre la jornada. Finalment s’ofereix un repàs de la repercussió que va tenir l’esdeveniment als
mitjans de comunicació.
Així mateix, el president del 3rCPMC i del
Col·legi de Barcelona, Jaume Padrós, i el
president del CCMC i del Col·legi de Girona, Josep Vilaplana, analitzen la importància del treball conjunt dels quatre col·legis
de metges, així com la repercussió que tindran les propostes i reflexions sorgides del
Congrés i de la Declaració de Girona en el
futur proper.

La Declaració de Girona, aprovada pel
97 % dels delegats, recull en deu punts els
aspectes que els metges catalans consideren que són clau perquè la professió
pugui fer front als nous reptes del futur,
tot garantint la qualitat de l’exercici i te-

nint sempre present que les persones són
el centre de l’activitat i de la vocació dels
professionals.
En un context de crisi econòmica i de transformació constant, amb canvis sociodemogràfics tan significatius com el progressiu
envelliment de la població, i amb avenços
científics i tecnològics constants, la Declaració de Girona referma el compromís dels
professionals des de diversos àmbits:
Amb les persones i amb els vincles de
confiança, empatia i respecte en què es
basa la relació metge-pacient.
Amb els valors de la professió: l’altruisme, el compromís, l’honestedat, l’excel·lència, la integritat, etc.
Amb la qualitat i amb l’aposta per models
organitzatius que afavoreixin la continuïtat assistencial, la col·laboració entre professionals, la recerca i la innovació.
Amb el treball en equip, entre professionals sanitaris, socials i comunitaris, indispensable per donar una resposta integral a
les necessitats de les persones.
Amb el Codi de Deontologia, per tal de
donar resposta en cada moment als dilemes que plantegi la societat i que es derivin dels avenços científics i tecnològics.
Amb la formació i l’excel·lència, garantint
i acreditant periòdicament la competència
al llarg de tota la trajectòria professional.

Amb els joves metges del futur, vetllant
perquè la seva formació sigui excel·lent, no
tan sols tècnicament, sinó també humanísticament.
Amb la implicació i la responsabilitat a
l’hora de prendre decisions amb autonomia
sobre l’organització del propi treball i de
participar en la gestió dels centres sanitaris.
Amb la defensa d’entorns laborals estables que permetin als professionals oferir
una atenció de qualitat a les persones.
Amb la ciutadania i el país, per construir
tots junts una professió de futur al servei
de les persones. 
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Professió

El secret professional
i la protecció a tercers
Un grup d’experts coordinat per Josep Terés va elaborar un document,
encarregat pel Col·legi arran de l’accident aeri de Germanwings, amb
l’objectiu de formular 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 a tercers. 

Premiades dues iniciatives
col·legials per Diario Médico
entre les millors idees
de la sanitat 2016

D

ues iniciatives engegades pel
Col·legi al llarg del 2016 han estat reconegudes amb els premis “Las mejores ideas de la sanidad” que anualment atorga la
publicació especialitzada Diario Médico a
projectes innovadors dins del sector sanitari. En aquesta quinzena edició dels premis,
el Col·legi ha estat guardonat, en la categoria corresponent a Iniciativa legal, ètica i deontològica, pel Document de posició “El secret professional mèdic i la protecció a
tercers”. El segon guardó va ser per a l’informe “La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitats i propostes”, dins de
la categoria de Política professional.
El lliurament dels premis va tenir lloc en
una cerimònia celebrada al Teatre Nacional
de Catalunya, que va comptar amb la presència del conseller de Salut, Antoni Comín;
el ministre de Justícia, Rafael Catalá; el secretari general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, i el vicepresident de l’Organización Médica Colegial (OMC), Javier
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Font. En representació del Col·legi, van assistir el director general corporatiu, Marc
Soler, que va ser l’encarregat de donar la
benvinguda a la ciutat als convidats i d’inaugurar el torn de paraula de les personalitats. En el seu discurs, Soler va destacar el
compromís dels metges amb la societat.
Un compromís que, en el cas dels metges
catalans, acaba de ser renovat públicament
a través de la Declaració de Girona, en el
marc del 3r Congrés de la Professió Mèdica.
Josep Terès, president de la Comissió de
Deontologia del CoMB, va recollir el premi
atorgat al document sobre el secret professional i la protecció a tercers. Per la seva
banda, la presidenta de la secció de Metges
MIR i Metges Joves del CoMB, Anna Boada,
va recollir el guardó reservat a l’informe sobre precarietat laboral dels metges.
Diario Médico va lliurar més de 80 premis a
idees innovadores en les quals han pres
part fins a 130 entitats del món sanitari de
l’Estat. 

Més informació:
www.comb.cat

La precarietat laboral
del col·lectiu mèdic
L’informe La precarietat laboral del
col·lectiu mèdic. Realitats i propostes,
elaborat pel Gabinet d’Estudis Collegials analitza de manera exhaustiva les condicions laborals dels metges, tant del sector públic com del
privat. A l’estudi es constata que un
de cada tres metges treballa en
condicions d’inestabilitat i que, entre el col·lectiu de menys de 45 anys,
la inestabilitat laboral afecta la meitat dels professionals. 

Més informació:
www.comb.cat

Professió

Situació als serveis d’urgències
Comunicat conjunt dels
representants dels metges

E

l Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) i el sindicat Metges de Catalunya (MC) van mantenir,
el 18 de gener, una reunió on, entre
d’altres temes que afecten la professió, van abordar la situació de saturació extrema que es viu des de fa setmanes als serveis d’urgències dels hospitals, a l’atenció
primària i al sector sociosanitari arran de
l’arribada de l’epidèmia de grip. Els representants de MC i del CCMC comparteixen la
seva preocupació per una situació que posa
novament en evidència que el problema ve
de lluny i que els nostres serveis d’urgències
fa anys que treballen al límit.
Una vegada analitzada la situació, els representants dels metges volen manifestar:
1. La saturació —i, ocasionalment, col·lapse—
que periòdicament es viu als serveis d’urgències demostra que, més enllà de l’actual context d’epidèmia, l’origen d’aquesta
situació es troba en la suma de diverses
causes sobre les quals cal actuar de manera decidida i que tenen a veure amb la insuficiència pressupostària i la manca de
recursos, però també amb dèficits estructurals i organitzatius i amb l’evolució sociodemogràfica de la població.
2. L’infrafinançament crònic de la sanitat, sumat a les retallades pressupostàries dels
últims anys (es calcula que el sistema ha
perdut més de 8.800 milions d’euros en els
darrers sis anys) i a l’ofec econòmic que pateix la Generalitat han suposat una gran
pèrdua de recursos humans i d’inversions.
En ple debat dels pressupostos, és el moment de reclamar a tots els grups parlamentaris un esforç per arribar al consens
per tal de recuperar els nivells de despesa
en salut d’abans de la crisi. La insuficiència
pressupostària en sanitat posa en risc un
dels pilars bàsics de l’estat del benestar.

3. Constatem que continuem molt lluny de
la despesa en salut de l’any 2010, just
abans de l’inici de les retallades. Tenint en
compte el pressupost consolidat previst
per al 2017 (8.876,1 milions d’euros), la despesa per càpita serà de 1.186 euros, encara
molt per sota dels 1.297,5 euros per habitant de l’any 2010. De fet, la realitat és que
encara ens trobem al mateix nivell de despesa que fa deu anys. Aquestes xifres són
de les més baixes de l’Estat espanyol i, evidentment, continuem molt lluny de la
despesa dels països de l’entorn europeu.
4. L’esforç i el compromís dels professionals
que treballen als diferents nivells assistencials està suplint les insuficiències del sistema, malgrat no rebre el reconeixement
corresponent des de la perspectiva professional i laboral. La millora del finançament ha de permetre alleugerir les càrregues de treball, recuperar les
contractacions i les retribucions i donar
estabilitat als professionals.
5. L’actual model assistencial no s’ha adaptat
als canvis sociodemogràfics dels últims
anys i, en especial, a l’increment progressiu
del nombre de pacients crònics, els quals
requereixen una atenció integral basada
en la coordinació entre els serveis sanitaris,
socials i comunitaris. Cal avançar cap a un
model d’atenció integral que garanteixi
una assistència de qualitat en el domicili i
que permeti reservar l’opció de l’hospitalització als casos greus i complexos.
6. La saturació als serveis d’urgències reflecteix l’impacte que la crisi econòmica ha tingut en les famílies i la capacitat de resposta
insuficient dels serveis socials i comunitaris
a l’hora de donar suport a pacients fràgils
que sovint viuen sols i que, davant de qualsevol descompensació, acaben a l’hospital.
La feblesa d’aquestes estructures té un im-

Josep Vilaplana,
president del Consell de
Col·legis de Metges de
Catalunya i del Col·legi
de Metges de Girona

Jordi Cruz,
president de Metges
de Catalunya

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

Josep Maria Puig,
secretari general de
Metges de Catalunya.

pacte directe en l’increment de la demanda
assistencial. Amb uns serveis socials i comunitaris més forts i àgils seria possible trobar
alternatives a l’ingrés hospitalari.
7. Cal reforçar de manera específica l’apoderament de l’atenció primària i dotar-la de
més recursos perquè pugui tenir més
capacitat resolutiva i col·laborar estretament amb la resta de nivells assistencials i
amb els serveis socials i comunitaris.
8. Amb l’objectiu de millorar l’atenció als
nostres pacients, oferim la nostra col·laboració a la conselleria de Salut per participar en l’elaboració del Pla d’Urgències que
s’ha anunciat recentment.
La reunió entre els representants del CCMC i
MC respon a la voluntat de les dues institucions de mantenir trobades periòdiques per
tal de compartir informació i millorar la coordinació d’accions. 
Els assistents a la reunió entre CCMC i MC,
del passat 18 de gener van ser:
Per part del sindicat MC: Jordi Cruz, Josep
Maria Puig, Núria Estanyol i Anna Roca
Per part del CCMC: Josep Vilaplana, Jaume
Padrós, Fernando Vizcarro, Ramón Mur,
Elvira Bisbe, Gustavo Tolchinsky, Josep Maria
Benet, Carme Busquets, Frederic Mallol i
Carles Querol
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Revista de premsa

El Col·legi de Metges de Barcelona
als mitjans de comunicació

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
ha aparegut les darreres setmanes
als mitjans de comunicació en relació amb diversos temes: la defensa
de l’atenció primària, la importància de la vacunació com a eina essencial en
salut preventiva, la condemna a la violència masclista, el pes de la innovació sanitària en el teixit empresarial, el repte de reduir les llistes d’espera, diversos actes i
premis que ha atorgat el Col·legi a través
de les seves delegacions comarcals, la 13a
edició dels Premis a l’Excel·lència Professional, el 20è aniversari de l’autogestió a
Catalunya, les dades més destacades de la
demografia col·legial i la impugnació dels
estatuts del CGCOM.
La saturació dels serveis d’urgències
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el sindicat Metges de Catalunya van fer
públic un comunicat el dia 19 de gener on
alertaven de la “saturació extrema” dels serveis d’urgències arran de l’epidèmia de grip.
Les agències informatives EFE, Europa Press i
ACN, i mitjans com El Punt Avui, El Mundo, La
Razón, Diario Médico, Redacción Médica, El
diari de la Sanitat o Siete Días Médicos, van
recollir, els dies 19 i 20 de gener, els punts
més destacats del comunicat.
En aquest mateix sentit, La Vanguardia va
publicar el 20 de gener una tribuna d’opinió
de Jaume Padrós, president del CoMB, qui
afirmava que “la situació actual evidencia,
un cop més, la necessitat de modificar urgentment els actuals models estructurals i
d’organització perquè s‘adaptin a les necessitats d’una població diferent de la que teníem fa uns anys.”
Atenció Primària
Regió 7 va publicar el dia 17 de gener una
carta de Jaume Sellarès, vicepresident del
Col·legi de Metges de Barcelona, en resposta a un article previ aparegut al mateix
diari que qüestionava la capacitat de resolució del metge de primària davant l’incre-
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ment de la demanda derivada de l’epidèmia de grip. Sellarès va recordar a la carta
l’elevada satisfacció dels usuaris de l’atenció primària i la bona valoració que fan,
especialment, del metge de família.El vicepresident del CoMB defensava també
que “amb més pressupost i més autonomia organitzativa, el metge de primària
podria destinar més temps als seus pacients i es reduiria l’espera per a proves i
per a derivacions a especialistes, entre
moltes altres millores possibles”.
Vacunacions
Gustavo Tolchinsky, secretari del Col·legi
de Metges de Barcelona, explicava a Diario
Médico el 19 de desembre que els darrers
dos anys s’ha obert expedient a tres metges per divulgar opinions antivacunes, en
contra de les recomanacions de salut pública que estan clarament consensuades
per la comunitat científica. Tolchinsky emfatitzava que no es tracta de casos de mala
praxi, però aclaria que “el fet de ser metge
i d’estar col·legiat significa que s’està

20 de gener de 2017

El Punt Avui

d’acord amb un codi ètic i una determinada conducta professional; i és precisament
això el que dóna confiança a la població,
no cal oblidar-ho.”
Josep Vilaplana, president del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya, defensava a Redacción Médica, el 3 de desembre, els
expedients oberts a metges que desaconsellen vacunacions sistemàtiques per tal
com la vacunació té una “evidència científica irrefutable”.
Antoni Trilla va escriure una columna a La
Vanguardia el dia 28 de novembre on advocava, un cop considerats els resultats preliminars en països com el Regne Unit, per
“reconsiderar sense demora la decisió de no
incloure la vacuna antimeningocòccica B en
el calendari de vacunacions espanyol.”
Violència masclista
Un teletip del 20 de desembre d’Europa
Press, reproduït per diversos mitjans, es feia
ressò que Jaume Padrós, president del
CoMB, lamentava “molt profundament la
mort d’una companya metgessa a causa
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de la violència masclista”. Padrós es referia
a Victòria Bertran, doctora del CAP Montnegre de Les Corts (Barcelona).
Llistes d’espera
En reflexionar sobre la no-aprovació dels
pressupostos de l’any 2016, Jaume Sellarès, vicepresident del CoMB, declarava a
Gaceta Médica el 12 de desembre que “es
fa difícil pensar que amb la meitat del pressupost es podrà mantenir la previsió de
l’objectiu inicial de reduir les llistes”. Sellarès afirmava també que “ja venim d’un infrafinançament del sistema i després s’ha
agreujat amb la crisi”. Les retallades, doncs,
també “les pateixen els professionals, que
han fet un esforç important perquè el pacient no se’n ressenteixi”, explicava.
Actes comarcals
Regió 7 va publicar el dia 10 de gener una
entrevista a la doctora Anna Escalé, guanyadora del premi Pau Florejachs atorgat per
la Junta Comarcal del Berguedà al millor
treball de recerca fet a la comarca en dos
anys. Nació Berguedà n’havia publicat una
altra entrevista el dia 14 de desembre, i El
Punt Avui i Regió 7 havien informat ja el dia
12 de desembre sobre l’acte de lliurament
del premi.
Diari de Sabadell informava el 24 de desembre sobre el lliurament del Premi Doctor Josep Maria Plans i Molina, atorgat per
la Junta Comarcal del Vallès Occidental del
CoMB a les doctores Carmen Expósito i
Montserrat Romaguera.
El 14 de desembre, la Junta Comarcal del
Baix Llobregat va lliurar els Premis Sanitat
Baix Llobregat als doctors Miquel Bioqué,
Francesc Borrell, Antoni Serrano i Teresa
Peñarrubia. Van recollir aquesta informació
LlobregatDigital.cat i EspluguesTV.
Regió 7, El setmanari.cat i Nació Manresa
informaven el dia 22 d’octubre sobre la celebració de la Vigília de Sant Lluc a Manresa, organitzada per la Junta Comarcal
del Bages, on es van lliurar els guardons al

Metge Bagenc 2016, el Premi al Metge
Jove, de Ciències Mèdiques, d’Història de
la Medicina, de Vivències Mèdiques i les
Distincions Gaudeamus.
Premis Excel·lència
La Vanguardia va publicar el dia 30 de novembre una notícia sobre el lliurament
dels premis a l’excel·lència professional a
51 metges i quatre equips assistencials, on
es destacava que es premiaven, segons paraules de Jaume Padrós, “pel seu compromís amb l’excel·lència, amb els valors de la
professió i, sobretot, amb els pacients”.
Mitjans com La Razón, Diari de Terrassa, Ràdio Ona o El 9 Nou destacaven alguns metges guardonats. El Periódico, per la seva
banda, abordava la figura d’Antoni Gimbernat, metge del segle xviii homenatjat
durant el lliurament dels Premis.
20 anys de les EBA
Diario Médico va recordar el dia 17 d’octubre
el 20è aniversari de funcionament de l’EAP El
Remei, de Vic, pioner a Catalunya de la fórmula d’autogestió de les Entitats de Base Associativa (EBA). Jaume Padrós afirmava que
dues de les principals fortaleses d’aquest
model són “l’eficiència” i “la transparència”, i
va avançar que s’estava treballant en la creació d’un mecanisme d’avaluació. Gaceta Médica publicà també el 24 d’octubre una notícia sobre les XX Jornades ACEBA, que van
comptar amb la presència de Padrós, entre
d’altres professionals i experts.
Demografia col·legial
La publicació electrònica Nació Digital va
publicar un reportatge el 7 d’octubre sobre les dades demogràfiques del Col·legi
de Metges de Barcelona on es destacava,
entre d’altres qüestions, que per primera
vegada en els 121 anys d’història del Col·legi, les dones superaven els homes entre els
més de 32.000 col·legiats. Marc Soler, director general corporatiu del CoMB, explicava que la feminització de la professió “ha

Diario Médico

avançat de mica en mica des de la democràcia”. A més, el reportatge exposava que
les metgesses dupliquen els metges en la
franja d’edat dels 30 als 40; que els propers
anys es preveu una jubilació massiva de
professionals, i que més del 50 % dels metges menors de 45 anys tenen un contracte
precari.
Estatuts CGCOM
Diario Médico informava el dia 3 d’octubre
sobre la decisió del Col·legi de Metges de
Barcelona d’impugnar els estatuts del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) de l’Organización Médica
Colegial. Segons argumentava Ignasi Pidevall, director jurídic del CoMB, les funcions
que atorguen els nous estatuts al Consejo
“envaeixen les competències dels col·legis”, i haurien de comportar “revisar” l’estructura econòmica i les relacions econòmiques entre el CGCOM i els col·legis. En
aquest sentit, Pidevall advertia: “O s’especifica als estatuts les funcions que són voluntàries, o el Consejo General estableix
amb el CoMB una relació econòmica bilateral, recollida a la llei catalana de col·legis
que, en aquest punt, ha estat emparada
pel Tribunal Constitucional en una sentència de 2013.” Redacción Médica també publicà una informació sobre el tema el 13
d’octubre. 
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Dossier

MetgesBarcelona,
els serveis del Col·legi
al mòbil
La nova aplicació proporciona
la identitat digital als metges
de forma segura

E

l passat mes de novembre, el Collegi va estrenar la nova app MetgesBarcelona per a smartphones,
un nou canal de comunicació que
permet al col·legiat interactuar
amb la institució a través d’un sistema
d’identitat digital instal·lat al dispositiu
mòbil. Amb aquesta aplicació els usuaris

també poden fer consultes i tràmits telemàtics amb seguretat al web del CoMB des
d’un dispositiu informàtic (PC, tauleta), ja
que l’app els permet identificar-se a través
del dispositiu mòbil.
A través de l’aplicació, els col·legiats poden
estar al dia de tot el que estigui relacionat
amb l’activitat col·legial i la professió, i consultar totes les activitats que el Col·legi
posa a disposició del metge, a més de contactar de manera ràpida amb la institució.

PEL QUE FA A LA IDENTITAT
DEL METGE, EL SISTEMA DISPOSA
DE DOS NIVELLS:
Usuari registrat: només permet
fer consultes d’informació general
o demanar hora al Col·legi. És el
nivell més baix d’identificació. Per
ser usuari registrat, cal introduir les
dades identificatives.
L’APP ES POT BAIXAR DES DE
L’APP STORE (PER A DISPOSITIUS APPLE)
I PLAY STORE (PER A ANDROID)
CERCANT PER METGESBARCELONA.

Usuari acreditat: permet fer tràmits
que requereixin haver verificat
prèviament la seva identitat. Per
acreditar-se, cal fer-ho presencialment a les oficines del Col·legi o
remotament a través d’un certificat
digital reconegut.
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Dossier

Agenda i notícies
col·legials i inscripció
a esdeveniments

Directori
de metges

Cita prèvia

de manera senzilla,
intuïtiva i completa

Identitat mòbil

per accedir a les parts
restringides del web col·legial

Tràmits

per a la modificació
de dades personals i altres

Validació del CAID,
codi d’activació
d’identitat digital

Model de recepta
mèdica privada
D’acord amb la normativa estatal, les entitats, consultes mèdiques, establiments o
serveis sanitaris públics o privats són responsables de l’edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega
de les seves receptes mèdiques privades en
suport paper. Per facilitar el compliment de
la norma, el Col·legi va confeccionar i posar
a la disposició dels col·legiats, un model de
recepta mèdica privada en paper, consensuat entre els quatre col·legis de metges de
Catalunya. Aquest model, totalment gratuït
i accessible als col·legiats a través del web,
permet que cada professional el pugui configurar i personalitzar amb les seves dades i
replicar de forma automàtica els camps de
la còpia per a la farmàcia i de la còpia per al
pacient. 

COM CONSULTAR LES DADES
PRÒPIES O LES D’UN COMPANY
COL·LEGIAT A TRAVÉS DE L’APP?
L’app MetgesBarcelona permet consultar informació de qualsevol col·legiat
mitjançant el cercador del Directori de
metges col·legiats. Les dades de cada
metge que apareixen al directori són:
número de col·legiat, nom i cognoms,
especialitat i adreça pública.

Més informació:
www.comb.cat

Per cercar un metge cal, com a mínim,
introduir en l’aplicació el número de
col·legiat o bé el primer cognom.
Una vegada heu introduït la informació
a cercar (a l’exemple, el cognom) premeu Cercar i obtindreu una llista amb
les coincidències. Prement sobre un
metge de la llista tindreu accés a les seves dades públiques. 
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La qüestió

Més informació:
blogcomb.cat

Què opines sobre l’app MetgesBarcelona
i què s’hi hauria d’incorporar

Eva Bargalló,
cap del Servei de
Pediatria de l’Hospital
Sanitas-CIMA

Dolors Comet,
metge de família
CAP Plaça Catalunya
de Manresa

Com a punts forts
cal destacar l’apartat
“Tràmits” per sol·licitar cita
prèvia, nominal i àgil, tot
i que seria útil que en la
mateixa acció de sol·licitar
la cita per un tràmit
concret s’informés de la
documentació necessària
a aportar i no et remetés
a la web. L’altre punt
fort a esmentar és el de
“Carnet”, una manera de
portar-lo sempre a sobre.
Caldria incorporar més
apartats que ja existeixen
al web i es troben a faltar
a l’app. Hauria de ser un
substitut del web per
a dispositius mòbils, i a
hores d’ara no ho és.
També s’hauria
d’optimitzar el
funcionament de
l’aplicació, ja que tot
sovint s’atura.
En general és una
bona eina, senzilla i
recomanable a tota la
col·legiació però amb
alguns aspectes pendents
de petites millores.

És una eina que ens
acosta al Col·legi, facilita
tràmits, recorda les
activitats formatives
i socials així com
l’actualitat relacionada
amb la nostra professió
de manera ràpida
i còmoda. Un dels
aspectes que més
valoro és la possibilitat
de disposar del carnet
col·legial que permet
acreditar-nos a tot
arreu. Per avançar, tots
els tràmits que encara
requereixen visites
presencials s’haurien
de poder fer des de
l’aplicació, així com
recuperar els títols,
certificats, que s’han
presentat per l’obtenció
de la col·legiació o s’han
obtingut en activitats
formatives. En una
societat tecnificada i
altament informada,
aquesta app serà ben
valorada pel col·lectiu.
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Elisenda Florensa,
metge de família
CAP d’Igualada Urbà
L’aplicació del CoMB per
a mòbils ha d’arribar a
ser una eina realment útil
per als col·legiats de fora
de Barcelona, sobretot
per als que no tenim cap
seu propera com és el
cas dels professionals
de l’Anoia. Cal avançar
en la realització de
tràmits des de la mateixa
aplicació per tal que no
ens hàgim de desplaçar
a Barcelona amb la cita
prèvia obtinguda. Tot
allò que ens permeti
estalviar desplaçaments
i temps serà benvingut.
És útil poder accedir
directament des de
l’aplicació al correu
electrònic i al telèfon de
la seu de Barcelona i de
les delegacions. Si l’eina
és àgil, l’agenda i les
notícies es consultaran
més des del mòbil que
des de l’ordinador i, per
tant, ens mantindrem
més al dia de les activitats
que es fan al CoMB.

Marta Sarró,
metge de família CAP
Florida de l’Hospitalet de
Llobregat
Tot el que millori
la comunicació
interprofessional és un
avenç. Aquesta app
permet estar al cas de
les últimes notícies
del Col·legi, així com
formació, serveis, agenda,
etc., com si fos el web
però de manera més
pràctica. Per sort o per
desgràcia, el mòbil
s’ha convertit en una
eina indispensable en
les nostres vides i hem
d’aprofitar tots els serveis
que ens puguin ser útils.
Personalment, la consulto
sovint i l’he recomanat als
companys de feina. El que
més consulto és la secció
de notícies i els vídeos, ja
que són els apartats que
més es van actualitzant.
M’agradaria que és
pogués accedir al blog.

?

Rosa Villafáfila,
metge de família ABS
Viladecans 2
Els smpartphones i les tablets
són eines que cal tenir en
compte per poder estar en
contacte amb els clients de
qualsevol organització i una
app pot acabar convertint-se
en un punt imprescindible
per a aquesta.
L’app del CoMB és una
oportunitat per apropar-se
al metge col·legiat amb la
finalitat de captar la seva
atenció i estar present en el
seu dia a dia. Està pensada
per treure partit a les
característiques del suport
en què s’utilitzarà (pantalla
de dimensions reduïdes
respecte a l’ordinador de
taula, de navegació tàctil,
d’ús breu...) amb presència
a les xarxes socials i és
agradable visualment amb
icones simples i intuïtives.
Però l’app s’ha d’adaptar
als canvis i a les necessitats
dels seus clients tenint
en compte els diferents
perfils i ubicacions per fer
notificacions intel·ligents
que siguin capaces
d’anticipar-se, però sempre
en la seva justa mesura. 

Entrevista

“La nostra tasca com a metges
també ha d’anar en la línia
d’assessorar el pacient sobre
quins continguts web són fiables
i quins no”
Beatriz Jiménez,

B

metge de família de l’EAP Dreta de l’Eixample

eatriz Jiménez és membre del Consell Tècnic de Web Mèdic Acreditat
(WMA) i exerceix de metge de família al CAP Dreta de l’Eixample.
Ens explica la relació dels pacients i
dels metges amb els webs de contingut sanitari i el paper de WMA per millorar i acreditar la qualitat dels continguts.

de la consulta virtual, considerem que
aquesta no és correcta ni ètica sempre que
tracti de substituir una primera visita o d’establir diagnòstics i fer prescripcions sense
conèixer personalment el pacient. En canvi,
si es tracta de fer un seguiment o d’aportar
informació que sigui complementària a la
visita presencial sí que és acceptable.

Quin és l’objectiu de WMA?
Millorar la qualitat del contingut sanitari a
Internet. WMA té més de 15 anys de trajectòria, hem avaluat més de 1.200 pàgines
web i intentem que el pacient pugui identificar la informació fiable que hi ha a la
xarxa.

Quins són els errors més habituals
en què calen correccions?
Un dels més habituals i que tractem de corregir va en la línia de la identificació dels
responsables mèdics. Sovint no trobem
ben detallada la política de protecció de
dades. És habitual que no estigui especificada una descripció breu de quin és l’objectiu i el propòsit d’aquest pàgina i l’actualització de les dades.

Quins són els principis de bona pràctica
de WMA i quins criteris es tenen en
compte a l’hora d’avaluar un web?
El primer de tots és la correcta identificació
de la pàgina web i de qui hi ha al darrera i si
hi ha un responsable mèdic d’aquesta informació. Els continguts han de ser coherents
amb els coneixements comunament acceptats per la comunitat mèdica i han d’estar
basats en l’evidència científica. La informació ha d’estar actualitzada. Considerem que
és legítim que un web es financi a través de
publicitat, però aquest contingut publicitari
ha de quedar diferenciat del contingut
mèdic, l’usuari ha de ser capaç de diferenciar-ho en tot moment. És molt important
la confidencialitat de les dades, totes les dades que pugui aportar el pacient, mitjançant formularis, han d’estar sota la llei de
protecció de dades. Un altre aspecte és el

De què li serveix tenir el segell
a un web i al pacient?
És molt útil perquè ajuda l’usuari a identificar aquesta pàgina web com un contingut
de salut fiable, que ha estat avaluat per
WMA i que ha complert tots els principis de
bona pràctica.
Com condiciona, en la relació metge
pacient, la informació que busca a
Internet?
El pacient que fa una recerca de salut a Internet es pot trobar amb informació esbiaixada, que no sigui d’una qualitat acceptable i, en canvi, pugui contrarestar la
informació fiable que li doni el seu metge
de referència.

De quina manera influeixen les
recerques de salut a la xarxa, en la
demanda i en la manera d’accedir al
sistema sanitari per part del pacient?
Quan es troba informació que no és l’adequada, que és inapropiada o que està esbiaixada, pot portar el pacient a tenir més
sensació d’urgència en la seva consulta i
això el pot portar a fer una demanda de serveis sanitaris amb més pressa de la real i a
tenir una percepció de gravetat que no és
la que toca. Si li donem al pacient unes pàgines fiables, el pot ajudar a accedir al sistema de salut amb els temps que toquen.
Com ha canviat la teva perspectiva
des que hi participes?
La nostra tasca com a metges també ha
d’anar en la línia d’assessorar el pacient sobre quins continguts web són fiables i
quins no, així també li estem facilitant l’accés a la salut i el meu punt de vista ha canviat en aquest sentit, de ser capaç d’assessorar el pacient. 

Entrevista completa a:
www.blogcomb.cat
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Document de posició
Més informació:
www.comb.cat

La validació periòdica
de la col·legiació

Sobre l’actitud antivacunació
d’alguns professionals

E

l Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) ha tornat a
abordar la posició que ha de prendre davant la polèmica que, de
manera periòdica, susciten les declaracions contràries a la vacunació per
part de determinats professionals. En
aquest sentit, el CCMC ha fet pública la
seva posició sobre aquesta qüestió a través d’un document que recull molts dels
punts d’un document previ que la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges
de Barcelona va emetre amb motiu de la
mort per diftèria d’un menor no vacunat a
Olot l’any 2015.
Al nou document, el CCMC defensa l’eficàcia i seguretat, sobradament demostrades,
de les vacunes sistemàtiques, alhora que
recorda que els metges estan obligats a
emprar tots els mitjans necessaris i disponibles per preservar la salut de les persones i a no fer recomanacions que no estiguin basades en l’evidència científica.
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En el document també s’assenyala que el
fet de justificar l’actitud antivacunes en els
interessos econòmics que pot haver-hi en
el seu entorn no és un argument que pugui, sota cap concepte, invalidar l’eficàcia
científicament demostrada de les vacunes
sistemàtiques.
El CCMC considera que els metges que, públicament o en exercici de la professió, desaconsellin les vacunacions sistemàtiques
(sense contraindicacions que ho justifiquin)
vulneren les normes del Codi de Deontologia i, per tant, podrien ser sancionats per
infracció de les normes professionals. 

Més informació:
www.comb.cat

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va fer pública una nota aclaridora en relació amb l’anomenada “validación periódica de la colegiación” de
l’OMC per als metges col·legiats en la
qual vol desmentir l’existència de cap
nova exigència legal per exercir la professió.
Recentment han sortit a la llum en
mitjans de comunicació determinades
informacions relatives a la necessitat
que tots els metges, per poder seguir
exercint la professió, hagin d’acreditar, a
partir del proper 1 de gener, que estan
en possessió de l’anomenada “validación periódica de la colegiación (VPC)”
promoguda per l’Organización Médica
Colegial (OMC).
Respecte d’això, el CCMC vol desmentir l’existència de cap nova exigència
legal per exercir la professió i posar de
manifest que, ni la normativa de la Unió
Europea, ni l’ordenament espanyol, exigeixen la VPC ni, per tant, l’acreditació de
cap dels punts abans esmentats per a
l’exercici de la professió de metge en territori espanyol, ni ara ni a partir de l’1 de
gener de 2017.
Així doncs, i de cara a la propera data
de l’1 de gener de 2017, no hi ha cap canvi en els requisits per a l’exercici de la
professió de metge en el territori espanyol, ni tampoc per a l’exercici de la professió a la resta dels països de la UE.
L’anomenada “tarjeta profesional europea” tan sols alleugereix —però no modifica— el procediment per a la prestació de serveis en un estat de la UE. En tot
cas, l’obtenció a Espanya de l’anomenada “validación periódica de la colegiación” de l’OMC és de caràcter voluntari i
no té cap conseqüència jurídica ni professional el fet de posseir-la o no. 

A fons

El Col·legi posa en marxa

el Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínica

L

a Direcció General d‘Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut va acreditar, el passat 4
d’agost de 2016, el nou Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica
(CEIC) del Col·legi de Metges de Barcelona, que va celebrar
la seva reunió de constitució el 27 de setembre de 2016.

• Centres sanitaris: consultes mèdiques que tinguin com a responsable sanitari un metge col·legiat al CoMB.
• El Col·legi de Metges de Barcelona com a institució o centre no
inscrit al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de
Catalunya.

El CEIC del CoMB està ubicat a l’Àrea de Praxi del Col·legi i les seves funcions consisteixen a avaluar els aspectes metodològics,
ètics i legals dels projectes de recerca biomèdica que se’ls puguin
encomanar, amb exclusió dels assaigs clínics amb medicaments i
productes sanitaris.

Segons la legislació vigent, el CEIC està constituït per deu membres sanitaris i no sanitaris, essent el seu president Màrius Morlans, metge especialista en Medicina interna i Nefrologia. A més,
en formen part Xavier Bonafont, doctor en Farmàcia, especialista en Farmàcia Hospitalària i president de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica; Carles Brotons Cuixart, metge Epidemiòleg;
Helena Corrigüelas, diplomada en Infermeria i en Fisioteràpia;
Joan Costa Pagès, doctor en Medicina i metge especialista en
Farmacologia Clínica i en Medicina Interna; Emma Galceran, llicenciada en Dret; Carles Martín Fumadó, doctor en Medicina i
metge forense; Ferran Masanes Toran, doctor en Medicina i
metge especialista en Medicina Interna; Jordi Peláez de Loño,
doctor en Farmàcia i Responsable d’Atenció Farmacèutica de la
Regió Sanitària de Barcelona Nord del CatSalut; Carme Sabater,
coordinadora d’Usuaris de la Sanitat i la Salut, i Francesc Torralba, doctor en filosofia i llicenciat en Teologia. 

Els comitès d’ètica d’investigació clínica són organismes independents dels promotors de projectes de recerca i dels investigadors.
Tenen com a missió vetllar per la protecció dels drets, seguretat i
benestar de les persones que participen en projectes de recerca
que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne
garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal
d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització en els
centres inclosos en el seu àmbit d’actuació.
L’àmbit d’actuació del CEIC del CoMB comprèn els centres següents:
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Taula rodona
Debat complet:
www.youtube.com/combarcelona

La conciliació de la vida laboral,
familiar i personal

E

lvira Bisbe, vicepresidenta del Collegi de Metges de Barcelona, va
moderar una taula rodona sobre la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal, en la qual van participar Iolanda Jordan, pediatre d’Intensius
de l’Hospital Sant Joan de Déu, i Xavier
Blancafort, metge de família del CAP Roquetes. Ambdós formen part del grup de
treball del Col·legi que elabora un document sobre conciliació on es faran propostes de mesures concretes i d’un pla d’acció
en aquest àmbit.
Elvira Bisbe - Quan parlem de conciliació, hem de mirar més enllà de les dones
i de vida familiar?

Iolanda Jordan - El més tradicional és que
el debat estigui vinculat a la família i, sobretot, a la dona, però, evidentment, les
propostes s’han d’obrir als homes i a fora
de l’àmbit familiar. La gent cada cop té més
preocupacions per tenir un benestar personal, que sovint haurà de passar per conciliar amb la seva vida laboral.
Xavier Blancafort – La conciliació vol dir
compaginar la vida laboral amb la vida
personal per fer el que tu vulguis. Però cal
que hi hagi una premissa prèvia, que és la
possibilitat de ser tractats com a professionals del coneixement que hem de desen-
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volupar una tasca, que en principi no té
horari. Si ens valoren per allò que fem i per
com de bé ho fem, no caldrà que ens valorin tant per les hores que hi dediquem.
E.B – Amb tot, la majoria de professionals que s’acullen a les mesures de conciliació encara són dones. Hem de ser
realistes, en una professió tan feminitzada com la nostra, hi ha aspectes que
afecten de manera molt més específica
les dones joves. Creieu que la normativa actual és insuficient? Com afecta la
dona metgessa?

falta molt per avançar en la igualtat de gènere. Defenso la necessitat que, sigui
home o dona, jove o gran, amb contracte
precari o amb contracte estable, l’empresa
contractant hauria de valorar el professional en tant que ho sigui, no en relació amb
les hores que es passa a la feina.
E.B. - De fet, la conciliació per part dels
homes afavoriria que les dones poguessin desenvolupar la seva carrera professional. Considereu que la situació al
nostre col·lectiu reflecteix el que passa
en qualsevol altre?

I.J. – Tenim un legislació de mínims, que és
absolutament insuficient. Més encara, si estem parlant del col·lectiu de gent jove,
molts amb contractes precaris. Potser tenen la possibilitat de reduir la jornada per
intentar conciliar, però, és clar, parteixen
d’un sou baix i d’un contracte molt precari.
La qüestió és que difícilment aconseguiran
reduir la jornada, quan, més aviat, tendeixen a buscar una pluriocupació que els permeti guanyar prou diners per arribar a fi de
mes. Molts acaben sent mileuristes.

X.B. - No crec que els professionals de la
medicina siguem diferents a la resta.

X.B. - A mi em sap greu que les dades diguin que la majoria de persones que demanen una reducció de jornada per fer
una conciliació de la vida familiar i laboral
siguin dones. Com a societat, encara ens

X.B. De fet, que un company agafi una reducció de jornada no hauria de ser vist com
una xacra ni tampoc hauria de repercutir en
els altres companys. Al final no és només el
director el que viu malament una reducció.

I.J. - Un dels motius per parlar de conciliació, i perquè el Col·legi s’impliqui és, precisament fer que no es vegi com una xacra,
sinó al revés. Que un cap de servei tingui
part de la plantilla conciliant i amb uns horaris flexibles o que un metge o una metgessa hagin agafat una reducció per tenir
cura dels fills o dels pares hauria de ser un
motiu de prestigi per a l’empresa.

Taula rodona

Elvira Bisbe, Xavier Blancafort i Iolanda Jordan.

Són els mateixos companys a qui els suposa
una sobrecàrrega. Hi ha professionals que
deixen d’agafar la reducció de jornada perquè són conscients que si marxen una hora
abans, allò repercuteix en el company.
E.B. – Potser caldria tractar els metges
d’una manera específica dins el col·lectiu sanitari. Altres professions treballen
a torns, però, en canvi hi ha una mena
de “cafè per tothom”.
I.J. - La situació del metge és molt concreta,
i segons l’àmbit encara més. No és el mateix
un metge que només fa guàrdies, que un
d’atenció primària, un d’hospital o un que
compagina ambdues feines... És molt diferent de professions com la infermeria, o els
auxiliars, que fan torns amb horaris definits.
Nosaltres sempre tenim un plus: a les hores
d’assistència has de sumar la docència o la

investigació, que són tasques impossibles
de fer dins l’horari laboral.
E.B.- Què hauria de fer el Col·legi específicament? Nosaltres ara estem desenvolupament aquest projecte. Potser
podríem avançar als companys alguna
proposta concreta.
I.J.- Fer el que estem fent avui ja és importantíssim, perquè estem posant sobre la
taula un problema del qual se’n parla poc
des de la professió i les entitats que ens
han de representar. Amb aquest treball,
volem exposar que hi pot haver diferents
maneres de conciliar. Volem posar-les en
comú i divulgar-les a través del Col·legi.
Això ja és un reconeixement que dóna una
institució tan important.
X.B.- El fet que parlar-ne i fer el document

va a favor de sensibilitzar el col·lectiu de la
necessitat de treballar per aconseguir la
conciliació. Si som capaços de transmetre la
idea que tenir professionals més contents
perquè poden conciliar repercutirà en una
millora de la salut dels pacients, ningú s’hi
hauria d’oposar. La idea de compartir experiències la trobo imprescindible i molt
interessant, perquè si es concilia poc i amb
dificultat no és perquè els caps vulguin posar traves, sinó perquè no en saben més, no
hi ha aquesta cultura. Sovint treballem per
inèrcia, per desconeixement d’altres possibilitats i per por de fer-ho diferent.
E.B.- Les organitzacions sanitàries el
primer que haurien de tenir és precisament un pla de conciliació als propis
centres. Treballar, asseure’s i organitzar-se per poder-lo tenir. I poder anar
auditant el que fan. 
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Premis a l’Excel·lència Professional 2016

Compromís amb els valors de la professió
i amb els pacients

E

l Teatre Romea va acollir, el passat
novembre, l’acte central en què el
Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) va guardonar amb els Premis a l’Excel·lència Professional 51
metges i 4 equips assistencials de Barcelona que han destacat per l’excel·lència i
la qualitat en l’activitat professional.
A l’acte institucional, presentat per la periodista Montse Jené, van participar el
president del CoMB, Jaume Padrós; la vicepresidenta 1a del CoMB, Elvira Bisbe; el
vicepresident 2n del CoMB, Jaume Sella-
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rès; el secretari del CoMB, Gustavo Tolchinksy, i l’expresident del CoMB i director de la Unitat d’Estudis Acadèmics,
Miquel Bruguera. Sònia Miravet, metgessa de família del CAP Martorell, va llegir la
Declaració de Girona aprovada durant el
3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, que referma el compromís de la
professió amb la societat i el país.
El president del Col·legi, Jaume Padrós, va
destacar que els metges i els equips guardonats representen el compromís amb
l’excel·lència, amb els valors de la profes-

sió i, sobretot, amb els pacients. Aquests
compromisos, segons Padrós, formen
part del contracte tàcit que els metges
“mantenim amb la societat i que, de manera unànime, acabem de renovar al 3r
Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya a través de la Declaració de Girona.”
Padrós va indicar que els metges, en el
Congrés de la Professió, “hem fet els deures i hem manifestat públicament el nostre compromís i en l’acte d’avui hem tornat a definir quin model de metge volem”.
Tot això, segons el president del Col·legi,
per continuar defensant l’excel·lència
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Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

professional i el sistema sanitari “per als
pacients i per al país”.
En nom dels premiats a l’excel·lència professional de l’any 2016 va parlar Silvia Zamora, guardonada en la present edició,
que va agrair al Col·legi aquest acte ja
que considera que la millor manera de
fomentar l’excel·lència és el seu reconeixement. Zamora també va voler expressar que per l’escenari del Romea tan sols
ha passat una petita part dels metges
que mereixen el reconeixement i va afegir que “tots tenim al cap companys amb
qui compartim la nostra tasca diària que
malgrat el context socioeconòmic desfavorable en què estem treballant continuen desenvolupant una gran labor professional centrada en la necessitat de les
persones”.

El Col·legi guardona professionals en els
àmbits d’atenció hospitalària, atenció primària, altres àmbits assistencials, recerca
biomèdica, educació mèdica i, a l’últim,
humanitats, cooperació i gestió. Així
mateix, es concedeixen quatre premis per
a equips assistencials, per tal de reconèixer
el lideratge i l’excel·lència dels metges que
treballen en equip.
Els Premis a l’Excel·lència Professional es
concedeixen anualment des de 2004 a criteri dels jurats constituïts per metges i
metgesses de reconegut prestigi i són el
reconeixement de la professió mèdica als
professionals i equips assistencials que
han destacat per una trajectòria exemplar
d’exercici de màxima qualitat i per l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic. Els premis del Col·legi

són un reconeixement a trajectòries
basades en l’honestedat, el compromís,
l’altruisme, la integritat, la feina ben feta i
l’excel·lència.
Antoni de Gimbernat, gran mestre de la
cirurgia del segle xviii
Abans del lliurament dels Premis a l’Excellència, va tenir lloc l’acte acadèmic “Antoni
de Gimbernat, gran mestre de la cirurgia
del segle xviii”. El doctor Gimbernat (Cambrils, 1734 – Madrid, 1816) va ser un brillant
cirurgià, especialment cabdal per al desenvolupament d’una nova tècnica d’intervenció de l’hèrnia crural. Fou nomenat Primer Cirurgià Reial i també es va interessar
per l’oftalmologia. Miquel Bruguera va
pronunciar una conferència on va glosar el
seu perfil biogràfic i la seva importància en
la història de la medicina. 
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Guardonats Premis a l’Excel·lència Professional 2016

Josep Lluís Aguilar i
Bascompte
Hospital Clínic de Barcelona
Hematologia

Ramon Balius Matas
Consell Català de l’Esport. Clínica
Diagonal
Medicina de l’Esport

Josep Mª Boada Gil
Consulta Privada
Medicina Familiar i Comunitària

Rosa Bori Tuneu
Hospital Plató. Fundació Privada
Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia

Dolors (Lola) Bou Camps
Consulta Privada
Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia

Joan Caballeria Rovira
Hospital Clínic de Barcelona
Aparell Digestiu. Hepatologia

Carme Contreras Garcia
ABS Pubilla Casas (l’Hospitalet de
Llobregat)
Medicina Familiar i Comunitària

Francesc Xavier Cos
Claramunt
CAP Sant Martí de Provençals-SAP
Esquerda Litoral
Medicina Familiar i Comunitària

Frederic Costa-Jussà Relat
Hospital de Barcelona. Hospital
Sant Jaume de Calella
Neurologia

Víctor Curull Serrano
Hospital de Mar
Pneumologia

Mariam de la Poza Abad
CAP Dr. Carles Ribas
Medicina Familiar i Comunitària

Lluís Donoso Bach
Hospital Clínic de Barcelona
Radiodiagnòstic

Josep Gomà Sellart
ABS Baix Berguedà
Medicina Interna i Medicina
de Família

Pere Guirado Vila
EAP Sant Andreu de la Barca
Medicina Preventiva i Salut
Pública

Manuel Javaloyas de
Morlius
Hospital de Viladecans
Medicina Interna

Esteve Llargués Rocabruna
Hospital General de Granollers
Medicina Interna

Anna-Maria Lucas Martín
Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol
Endocrinologia i Nutrició

Xavier Lucaya Layret
Hospital Universitari Vall
d’Hebron (metge jubilat)
Radiologia

Xavier Pintó Sala
Hospital Universitari
de Bellvitge
Medicina Interna

Gemma Tapias Oller
Consorci Sanitari del Maresme
Medicina del Treball
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Susana Puig Sardà
Hospital Clínic de Barcelona
Dermatologia

Eulàlia Tauler Toro
ABS Martorell. Hospital Sant Joan
de Déu de Martorell
Pediatria, Al·lergologia i Medicina
de l’Activitat Física i l’Esport

Miquel Quer Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. UAB
Otorinolaringologia

Montserrat Villarubias Calaf
CAP Igualada Urbà
Medicina Familiar
i Comunitària

Magí Raich Brufau
Hospital Universitari Vall
d’Hebron. Clínica Corachan
Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

Rosa Villafáfila Ferrero
ABS Viladecans 2 i UDM
d’Atenció FiC de Costa
de Ponent
Medicina Familiar
i Comunitària

Josep (Pep) Roca i Closa
Consorci Hospitalari de Vic
Cirurgia General i Digestiva

Humberto Villavicencio
Mavrich
Fundació Puigvert
Urologia

Maria Rovira Barberà
Hospital Universitari
de la Santa Creu i Sant Pau
Documentació Mèdica i
Pediatria

Francesc Xavier Xiol
Quingles
Hospital Universitari de Bellvitge
Aparell Digestiu

Jordi Camí Morell
Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona. Fundació Pasqual
Maragall
Farmacologia Clínica

Isabel Duaso Allue
CAP La Marina
Medicina Familiar i Comunitària

Carles Martín Fumadó
Institut de Medicina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya
(subdirector)
Medicina Forense

Àlex Rovira Cañellas
Hospital Universitari Vall
d’Hebron
Radiodiagnòstic

Silvia Zamora Mestre
EAP Dret de l’Eixample
Medicina Familiar i
Comunitària
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Equips Assistencials

Miquel Casadevall Ginestet
ABS Lluçanes (director)-ICSSAP
Osona (Adj. Direcció)
Medicina de Família

Josefina Castro Fornieles
Hospital Clínic de Barcelona
Psiquiatria

Elena Català Puigbó
Clínica del Dolor.
Hospital Universitari
de la Santa Creu i Sant Pau
Anestesiologia

Mª Creu Celada Moreno
CAP La Serra – Torre Romeu
Sabadell
Medicina Familiar i Comunitària

EAP La Marina

Eloi Espín Basany
Hospital Universitari Vall
d’Hebron
Cirurgia General

Jordi Font Rodon
Fundació Vidal i Barraquer
Jesuïta i Psiquiatre

Ramona Garcia Macià
Departament de Salut. CatSalut
Medicina del Treball.
Psicoterapeuta

Marta Garcia Pastor
CAP Olesa de Montserrat
Medicina Familiar i Comunitària

Jaume Morató Griera
CAP Raval Sud
Medicina Familiar
i Comunitària

Salvador Navarro Soto
Hospital Universitari Parc Taulí
Cirurgia General i de l’Aparell
Digestiu

Roger Paredes i Deiros
IrsiCaixa, Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol
Medicina Interna-Malalties
Infecciones

Dolors Pelegrí Isanta
Hospital de Viladecans
Anestesiologia, Reanimació i
Tractament del Dolor

Carme Sala Rovira
Consorci Sanitari de Terrassa
Medicina Interna-Cures
Pal·liatives

Manuel Sarró Palau
Hospital Clínic de Barcelona
Cirurgia

Júlia Saura Salvadó
Hospital Sant Joan de Déu.
Althaia Xarxa Assistencial
Neurologia

Ethel Sequeira Aymar
CAPSBE Casanova
Medicina Familiar i Comunitària

EAP Vic Sud

Unitat d’Hospitalització a Domicili - Hospital Germans Trias i Pujol/ICS

Més informació:
premisexcellencia.comb.cat

Unitat d’Urodinamia - Centre Mèdic Teknon/Hospital Sagrat Cor
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La Junta informa

Assemblea de Compromissaris

Aprovat el pressupost per al 2017
amb el 91 % dels vots

L

a passada tardor van tenir lloc a la
seu del Col·legi dues noves sessions de l’Assemblea de Compromissaris. Com és habitual, el president
del Col·legi, Jaume Padrós, en
ambdues ocasions va detallar les principals actuacions dels darrers mesos, entre
les quals la signatura de l’acord entre el
Col·legi i la Coordinadora d’Usuaris de la
Sanitat (CUS) sobre pòlisses de salut en
l’àmbit privat, el 3r Congrés de la Professió
Mèdica, els guardons que la publicació Diario
Médico va atorgar al Col·legi en reconeixement al Pla de Xoc contra la precarietat laboral i el Document de Posició sobre els límits
del secret professional i la protecció a tercers,
els premis a l’Excel·lència Professional i el
lliurament de les beques Bada.
Resultats i xifra de negoci de Grup Med
“Oferir solucions competitives, de qualitat
i fiables, a les necessitats de caràcter econòmic i de servei dels metges en els àmbits professional, personal i familiar, i contribuir amb els rendiments generats per
aquest conjunt de serveis als objectius del
Col·legi, compartint-ne la visió i els valors.”
Recordant la doble missió del Grup Med, el
seu conseller delegat i director general,
Albert Lluch, va iniciar la seva intervenció a
l’Assemblea del mes d’octubre. Seguidament, va presentar els resultats anuals de

la Corporació, unes xifres que confirmen la
tendència de creixement dels últims anys i
de les quals el Col·legi rep una aportació
directa de 2.752.254 euros. En paraules
d’Albert Lluch, i des del punt de vista financer, el resultat del conjunt de les activitats
del Grup Med ha estat molt satisfactori, ja
que l’any 2015 ha registrat les millors xifres
des de l’exercici 2007.
La capacitat del Grup per créixer i els resultats positius fan creure que el model està
demostrant la seva solidesa.
Pressupostos del Col·legi per al 2017
L’Assemblea del mes de desembre es va
centrar en la previsió d’ingressos i despeses per al present exercici. El tresorer de la
Junta, el doctor Lluís Esteve, va exposar un
pressupost —aprovat pel 91 % dels compromissaris— que manté el notable accent
social gràcies a programes d’atenció i ajuda als metges que es troben en circumstàncies complicades i a les bonificacions i
exempcions en la quota col·legial. En
aquest sentit, i pel que fa al Programa de
Protecció Social (PPS), una de les principals
novetats d’enguany ha estat l’increment
de la seva dotació fruit de l’aplicació de
l’alliberament dels fons del litigi amb la
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de As-

turias (OMC), uns diners que s’han destinat
a una pòlissa que assegura la prestació
d’una bona part de les assegurances d’orfandat de l’any 2007 fins al 2024.
Seguint amb la política de caire social, Esteve va destacar l’actualització de les quotes col·legials i d’entrada (amb un increment del 0,4 %) i la congelació de la prima
d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional, que es manté en les mateixes
condicions sense cap increment (cal recordar que aquesta ha disminuït un 29 % respecte del 2012).
En ambdues assemblees es va voler posar
en coneixement dels compromissaris altres projectes que es duen a terme des del
Col·legi com són Metge Emprenedor, el
desenvolupament d’aplicacions com MetgesBarcelona, el Document de Posició sobre
conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i el Servei de Responsabilitat Civil,
un model de cobertura i gestió de la responsabilitat civil sanitària capdavanter a
Europa, que ha esdevingut l’assegurança
de referència entre el col·lectiu sanitari i
que, a més de la defensa jurídica i l’assessorament legal, gestiona les indemnitzacions i ofereix cobertura en cas d’inhabilitació a tot el territori espanyol i sobre totes
les especialitats mèdiques. 
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Activitat col·legial

El paper del metge
mediador en la
valoració del dany
corporal

Experiències
de bona praxi
col·laborativa
a Catalunya

Amb el títol “Valoració del dany corporal i
mediació”, el passat mes de novembre, el
Col·legi de Metges de Barcelona i la
Societat Catalana de Mediació en Salut
van organitzar una jornada sobre el nou
barem de la Llei 35/2015, de 22 de
setembre.

Per cinquè any consecutiu, el passat mes
de novembre la seu del Col·legi va acollir
una nova jornada de debat, aquesta
vegada centrada en Experiències de bona
praxi col·laborativa a Catalunya.

A la sessió, en què van participar metges
especialitzats en medicina legal, advocats
i asseguradores, es va tractar com la
legislació comença a reconèixer la funció
de la mediació en la resolució de
conflictes. Per exemple amb la Llei
35/2015 per la valoració de danys i
perjudicis causats a les persones en
accidents de circulació, que inclou i
regula, en l’article 14, la mediació i el
paper del mediador en els casos de
controvèrsia.
Els assistents van valorar positivament la
incorporació de la mediació en la
resolució de conflictes perquè aporta
solucions més enllà dels tribunals seguint
els mateixos principis de la justícia:
igualtat, respecte, dignitat i equilibri.
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A la sessió, que va ser presidida per la
presidenta de la Secció Col·legial de
Metges de l’Àmbit Sociosanitari, Anna
Olivé, es van tractar temes com
l’hospitalització domiciliària integral com
a alternativa en crisis de salut de malalts
grans fràgils; l’experiència de l’atenció
PADES 24 hores en el malalt pal·liatiu a la
ciutat de Barcelona; el nou PADES de
Psicogeriatria a la ciutat de Barcelona, i els
reptes de futur en l’atenció sociosanitària,
entre d’altres.

17è Fòrum
d’Inversió Healthcare
Conjuntament amb Biocat, Esade BAN i
Barcelona Activa, el Col·legi de Metges de
Barcelona va organitzar una nova sessió
del Fòrum d’Inversió Healthcare
Barcelona, punt de trobada entre
inversors i empreses amb projectes de
biotecnologia, medical devices, serveis
sanitaris i tecnologies de la informació
relacionades amb la salut.
En la 17a edició del Fòrum, nou empreses
del sector varen ser escollides entre més
de 40 candidates per presentar els seus
projectes innovadors davant inversors.
Les empreses i emprenedors que
participen en el fòrum es troben en estadi
inicial (early stage) o en procés de
creixement i busquen rebre una injecció
de capital per poder desenvolupar els
seus projectes.
Des de la primera edició del Fòrum
d’Inversió Healthcare, el 2010, el conjunt
d’empreses que s’hi han presentat ha
aconseguit més de 75 milions d’euros. En
aquests sis anys s’han tancat 31
operacions, segons les diferents
trajectòries de cada empresa.

Activitat col·legial

Catorze metges reben les beques Bada per formar-se en cooperació
L’Àrea de Cooperació del Col·legi va
donar a conèixer, el passat desembre, els
guanyadors de la 23a edició de les
Beques Dr. José Luis Bada que permetran
que 14 metges es formin en matèria de
cooperació internacional. El lliurament
de les beques es va fer en el marc de la
Jornada de Cooperació, que aquest any
es va dedicar a les malalties erradicables,
en la qual van participar els membres de
la Comissió Avaluadora de les beques
integrada per Jaume Roigé, Xavier De Las
Cuevas, Jordi Craven-Bartle i Ethel
Sequeira. La metgessa investigadora i
coordinadora de la col·laboració
PATH-ISGlobal, Caterina Guinovart, i el
metge investigador dISGlobal i Beca Bada
2009, Oriol Mitja, van explicar la seva
experiència en la lluita contra la malària i
el pian, respectivament.
Beques Bada 2016
En l’edició del 2016 van rebre les Beques
Bada: Anna Gamell Fullà per fer el
Doctorat en Epidemiologia i Salut Pública
(Basilea); Vanesa Antón Vázquez per a
estada formativa a The Chronic Diseases
Centre of Ifakara (Tanzània); Núria Serre
Delcor per a estada formativa a la Western
University (Canadà), i Andrés Alfredo
Martínez Arias, Elvira Parafita Losada,
Diagana Moussa Salatou, Ruth Sotil
Gallego, Zaida Salinas Morón, María
Barroso Sevillano, Paula Reynoso, Candela

Serrano Redonnet, Elena Arco Cuesta,
Keyla Eliasmar Ureña Tatis i Gianluca Cotta
Ramusino, per fer el Màster en Salut
Internacional i Cooperació (UAB).
La dotació econòmica total de les beques
de 2016 ha estat de 29.000 €, dels quals
4.270 són fruit de la recaptació aconseguida al Mediconcert 2016, celebrat al maig
a la sala Luz de Gas. Des que es van crear
les beques l’any 1993, s’han destinat prop
de 910.000 € a programes de formació en
cooperació i més de 320 metges han
pogut especialitzar-se en aquesta matèria
i fer estades formatives sobre el terreny.
Erradicar malalties: un repte
per a la salut global
Caterina Guinovart, que es dedica a
estudiar la malària, va explicar que fa
aproximadament deu anys es va plantejar
la possibilitat d’emprendre la campanya
d’erradicació, dissenyada als anys
seixanta, però el cost de mantenir
aquestes estratègies i d’augmentar les
cobertures en països altament endèmics
“és insostenible i molt car”. Guinovart va
indicar que per erradicar la malària cal
mantenir l’impuls i el compromís polític
actual, pensar en els aspectes operacionals per a la implementació de la
campanya, oferir eines per interrompre la
transmissió, buscar una resposta a mida
per a cada país, fer vigilància epidemiològica o de laboratori, implantar l’equitat en

l’accés als serveis sanitaris, aconseguir el
lideratge i la implicació dels governs
locals, innovar en les eines de control de
la malària i aconseguir finançament.
Oriol Mitjà va exposar com va començar a
treballar per posar fi a les conseqüències
físiques i socials del pian i que, per a això,
calien tres eines: un antibiòtic oral, un test
point of care, i una prova d’eficàcia en una
comunitat. Amb l’antibiòtic (azitromicina)
de cost baix i el test a punt, van escollir
l’illa de Lihir a Papua Nova Guinea i van
aconseguir tractar més del 80 % de la
població amb uns resultats molt
esperançadors: la prevalença dels casos
s’ha reduït en un 90 %. No obstant això,
segons Oriol Mitjà hi ha certs reptes als
quals caldrà fer front per aconseguir
l’erradicació del pian. 

Jornada i entrevista a O. Mitjà:
www.youtube.com/combarcelona
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Seccions col·legials i juntes comarcals
JUNTES COMARCALS
>>>
ANOIA

La nit de la professió
La Pobla de Claramunt va acollir la 9a
trobada dels professionals sanitaris de
l’Anoia, en la qual homenatgen els
professionals que es jubilen i donen
la benvinguda als que s’incorporen
com a residents de primer any.
En el decurs de l’acte es va fer el
lliurament del Premi de Recerca, dotat
amb 1.500 €, i de la beca que atorga
anualment MIPS Fundació Privada.

>>>
VALLÈS OCCIDENTAL

>>>
MARESME

En la II edició del Premi Josep Maria
Plans, celebrada el 20 de desembre a
Sabadell, es van premiar treballs de
l’àmbit de l’assistència primària. Les
guanyadores ex-aequo foren
Montserrat Romaguera i Carmen
Expósito.
En el marc de l’acte acadèmic, el
periodista Genís Sinca va pronunciar
una conferència sobre Les orelles
d’elefant del Dr. Barnard.

La Junta Comarcal va organitzar, a finals
de novembre, el segon fòrum de debat
de l’àmbit sociosanitari amb la finalitat de
conèixer els aspectes de tipus administratiu i assistencial que varen merèixer una
més amplia discussió en la I Trobada,
celebrada el 2015.
Es va analitzar l’estat de la qüestió
del sector al Maresme; les patologies
prevalents i la coordinació i abordatge
entre nivells assistencials; el present i el
futur de les cures en la dependència i,
així mateix, es van presentar i debatre
casos clínics.

>>>
BERGUEDÀ

>>>
BAIX LLOBREGAT

La primera edició del Premi Dr. Pau
Florejachs que lliura la Junta Comarcal
del Berguedà al millor treball acadèmic
de recerca en el camp de les ciències
de la salut fet a la comarca va ser per a
Anna Escalé.
El doctor Florejachs fou un metge que
va destacar per la seva actuació durant
l’epidèmia de còlera del 1854 a Berga.

La sala d’actes de l’Hospital Moisès
Broggi va ser l’escenari on es van
guardonar les dues millors publicacions i les dues millors comunicacions,
presentades durant els dos darrers
anys elaborades per metges que viuen
o treballen a la comarca. Els professionals premiats van ser Miquel Bioqué,
Francesc Borrell, Antoni Serrano
i M. Teresa Peñarrubia. 

Premi Dr. Josep Maria Plans
i Molina

II Trobada de l’àmbit
sociosanitari

>>>
BAGES

La Vigília de Sant Lluc
La professió mèdica bagenca va
celebrar la Vigília de Sant Lluc amb el
lliurament dels guardons dels premis
mèdics més destacats de la comarca.
En aquest acte, la XIV Beca Bages al
Metge Jove va recaure en Irene Cornet
i Esperanza del Junco. Jordi Aligué va
guanyar el XXè Premi de Ciències
Mèdiques; Josep Maria Muixí, el XXè
Premi Vivències Mèdiques per tota una
carrera professional, i Emili Marquilles
va ser reconegut com a Metge Bagenc
2016. També es va entregar el XXè
Premi d’Història de la Medicina i els
diplomes gaudeamus als companys
que durant el 2016 han passat a ser
honorífics. L’acte es va cloure amb una
conferència sobre l’AQuAS, a càrrec del
seu director, Antoni Dedeu.
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Premi Dr. Pau Florejachs

Premis Sanitat 2016

Seccions col·legials i juntes comarcals

Metges de l’Àmbit Sociosanitari

Cinquena Jornada
de debat: Atenció
integrada a la comunitat
Anna Olivé,
presidenta de la Secció de
Metges de l’Àmbit Sociosanitari
Enguany la 5a Jornada de debat va tractar
sobre les experiències de quatre equips
experts multidisciplinaris que desenvolupen el seu treball, en bona pràctica col·laborativa, i que han demostrat un nivell
d’atenció de qualitat, per tal de donar la
resposta adequada a les persones en situació de complexitat, dins l’entorn comunitari, fins i tot en situació de crisi.
En primer lloc, Miquel Àngel Mas, de
Badalona Serveis Assistencials, ens va parlar de l’Hospitalització Domiciliària Integral com a alternativa en crisis de salut de
malalts grans, evitant ingressos i facilitant
Metges Acupuntors

VII Congrés
Internacional
Marian Lorente,
presidenta de la Secció
de Metges Acupuntors
Amb un gran nivell acadèmic dels ponents,
la participació activa dels assistents i un
bon ambient vàrem celebrar els dies 4 i 5
de novembre el VII Congrés Internacional
d’Acupuntura, organitzat per la nostra secció. El Congrés va abordar el tractament
dels símptomes secundaris i la patologia
associada als tractaments oncològics. Els
ponents americans i europeus, referents
en els seus serveis, tant públics com privats, van il·lustrar de manera excel·lent
l’efectivitat d’aquests tractaments.
La bibliografia i les revisions presentades han fet que el Congrés hagi estat acreditat pel Consell de Formació Mèdica Continuada i hagi comptat amb el suport de la
Junta del Col·legi i de la Direcció d’Investigació de la Generalitat de Catalunya.

les altes hospitalàries i millorant la seva
qualitat de vida. A continuació, Pepa Romero, directora tècnica d’Infermeria, va
explicar l’atenció continuada del PADES
Mutuam 24 hores en el malalt pal·liatiu, i
Carme Bassedas del nou PADES de Psicogeriatria de l’Hospital Mare de Déu de la
Mercè, també a Barcelona ciutat, per donar
resposta al domicili a aquells pacients amb
demència i trastorn de conducta disruptiu,
evitant hospitalitzacions innecessàries.
En quart lloc, Maura Nicolau, de l’EARG
Alt Maresme, va descriure el perfil de pacients que atenen com a gestores de casos
a 27 residències geriàtriques del Maresme,
i el seu sistema de treball. Finalment, Pau
Sánchez, director del Pla Director Sociosanitari, va tractar de política de consens,
dels reptes en l’atenció sociosanitària i dels
projectes de futur immediat respecte a
l’atenció integrada del pacient, segons els
objectius del PDSS 2016-2020.

Metges d’Estètica

Paralitzada la normativa
europea sobre salons
de bellesa
J. Víctor García,
president de la Secció Col·legial
de Metges d’Estètica
El Comitè Europeu de Normalització (CEN) en
el qual diverses societats científiques i institucions espanyoles, a través d’AENOR, estan
participant en condició d’experts constituïts
en el que es denominen “comitès locals”, ha
paralitzat la normativa FprEN 16708:2016
“Beauty Salon Services – Requirements and
recomendations for the provision of service”.
La paralització es deu a les nombroses
queixes i denúncies rebudes des dels “comitès locals” dels països membres, com també
de nombroses institucions sanitàries, que
han cridat l’atenció sobre el possible compromís de la seguretat dels pacients en el
cas que es validés aquesta normativa.
En l’esmentada normativa s’havien inclòs com a reconegudes entre els serveis i

Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Sessió sobre el gangli
sentinella amb
macrometàstasi

Joan Janer,
president de la Secció de
Sinologia i Patologia Mamària
En una sessió, el passat 17 d’octubre, sobre
Què fem amb el gangli sentinella amb macrometastasi?: Vax amb rigor, es va presentar el
treball de Montse Solà, amb un debat
posterior moderat per Xavier Encinas. Hi
van participar M. Jesús Pla, Josep Gubern,
Arantxa Eraso, Miquel Àngel Luna i Israel
Barco. En el decurs del debat es va acceptar el mètode Tenon i el Gangli Sentinella
Secundari Negatiu com a mètodes per evitar el buidament axil·lar en el cas de macrometàstasi del gangli sentinella positiu.

les prestacions que podria oferir un centre
de bellesa algunes activitats que, per les seves indicacions (necessàriament basades en
un diagnòstic), forma d’aplicació o riscos
consubstancials, els experts considerem
tractaments exclusivament mèdics. Entre
els tractaments hi havia mesoteràpia, làsers,
llum polsada, ultrasons, pílings químics i radiofreqüència, sense tenir en compte cap
criteri restrictiu, com podrien ser potència,
penetració, profunditat, etc.
Als “comitès locals” sempre els va semblar inadmissible des de tots els punts de
vista la inclusió d’aquests procediments en la
llista de tractaments que es podien fer en un
centre de bellesa o “beauty salon service”.
La paralització representa un gran èxit
per als que defensem l’eficàcia i la seguretat dels tractament de les malalties en general i de les patologies estètiques en particular, perquè si la medicina cosmètica i
estètica és sempre medicina, totes les nostres actuacions han de basar-se en criteris
científics i acadèmics en els quals només
els metges hem estat instruïts.
Es pot consultar l’article complet a:
seccions.comb.cat. 
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Obituaris
Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat

El Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar, el passat 2 de novembre de
2016, un funeral en memòria dels metges difunts de Barcelona en el qual es va
retre homenatge als següents col·legiats (de l’1-11-2015 a l’1-11-2016):

Joan Rodés
(1938-2017)
Un metge irrepetible amb una
vida plena
Joan Rodés ha estat un metge
irrepetible. La seva productivitat va
ser enorme, en paral·lel a la seva
dedicació al progrés de la medicina
a Catalunya i a Espanya.

Catedràtic de Medicina, cap d’un
servei hospitalari, director mèdic de
l’Hospital Clínic i, després, director
general. Li va quedar temps per ser
assessor dels ministres de Sanitat
des del 2001 i president de societats
nacionals i internacionals dedicades
a l’estudi de les malalties del fetge
i per publicar treballs i editar llibres.
Va ser el creador de l’especialitat
d’Hepatologia a l’Estat. Va promoure
la investigació clínica i la bàsica,
amb la creació a l’Hospital Clínic de
l’Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS).
Joan Rodés ha tingut una vida
plena. La seva obra persisteix.
Els seus pacients se l’estimaven.
Els seus alumnes i col·laboradors
li tenien afecte i confiança.
Simplement, hauríem volgut tenir-lo
més temps amb nosaltres.

Miquel Bruguera
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Abarca Salat, Daniel; Ampuero García, Franz; Aragusto de la Sierra, Diana Anahi;
Arroyo Soto, Ignacio; Asunción Márquez, Jordi; Autonell Caldentey, Jaume;
Aventín Artisan, Anna; Baeza Morillo, Laura; Balius Juli, Ramon; Barceló Valls,
Antoni; Bargalló Puñet, Miguel; Barraquer Moner, Joaquín; Bartolomé Pérez,
Mª Carmen; Basil Almirall, Carlota; Bea Montagut, Josep; Berenguer Lozano, Josep;
Blas Máximo, Alberto de; Boguña Masoliver, Jordi; Boneu Bonet, Ferran; Bosch
Colom, Jaume; Bosch Figueroa, Fèlix; Bosch Torrent, Jordi; Bru Piquer, Sebastià;
Busquet Rusiñol, Joan; Caba Planell, Maria del Carmen; Cabani Tuset, Rosa;
Cambra Mercader, Raimon; Campos Riquelme, Jesús; Canals Sabaté, Josep;
Cantarell Fontcuberta, Ignasi; Cañizares Mediano, María Rosario; Caralt Munné,
Miguel de; Carnicer de la Pardina, Aureli; Carreño Piera, José Mª; Castells Raurell,
Maria del Carme; Castellsagué Piqué, Xavier; Cortés Sánchez, Antonio; Crusafon
Morral, Francesc; Cuadrada Soler, Enrique; Dargalló Reventós, Isidro; Dexeus Trias
de Bes, Josep M.; Díaz-Prieto Huidobro, Antonio; Duarte Cobos, Sergio Ernesto;
Espezel Olivella, Isabel; Felipe Llinás, Joaquín; Ferré Veciana, Jorge; Ferrer
Marcelles, Adelaida; Font Riera, Gabriel; Gali Estany, Jordi; Galvan Salazar, Lucio;
Gaspar Farreras, Oriol; Gefaell de la Peña, Ramón; Gendrau Corretger, Ramon;
Gómez Martínez, Guillermo; González Cajal, Albert; González Monclús, Enric;
Grau Gasch, Joan; Guinot Segui, Antonio; Henkes Noguera, José; Hidalgo
Fernández, Felipe; Kanjou Ibrahim, Gourjos; Lailla Torres, Josep M.; Lienas Massot,
Bibiana; Lluch Puy, Angel; Lluch Salas, Josep Miquel; López Gibert, Juan; Martí Tort,
José Mª; Martínez-Mora Martínez, Juan; Masoliver Pons, Manuel; Mata Alcover,
Eduard; Mercadal Peyri, Oriol; Minovés Pons, Ricard; Miquel Torras, Xavier; Mola
Gibert, Montserrat; Molina Nuñez, Carlos de; Montoro Burgos, Alfonso; Morales
García, Ildefonso; Muller Heusch, Mauricio de; Muñoz Pujol, José Mª; Nadal Abella,
Josep M.; Nadal Valldaura, Antoni; Noguer Rodríguez, August; Novell Capilla,
Ferran; Obach Tuca, Joan; Oromi Durich, Joaquim; Pasalodos Miralles, Rafael;
Pedrola Sala, Vicenç; Peñaranda Royo, Jesús; Pérez Fabra, Salvador; Plaza Montero,
Joaquín; Ponce de León Castell, Ignacio; Ponseti Bosch, Josep; Pujol Bertran,
Josep M.; Raposo García, Jesús; Ribas Morales, Francesc de Paula; Río del Busto,
José Carlos del; Riquelme Sagnier, José-Luis; Roca Juanes, Montserrat; Rodríguez
Guirado, Francisco José; Rodríguez Troncoso, Manuel; Roldán Biendicho, María
Eugenia; Ruano Gil, Domingo; Ruiz Ferré, Santiago; Sacristán Marcos, Antonio;
Seuba Borrell, Jordi; Simón Barquet, Miguel; Temes Prado, Carlos Julio; Tomasa
Torrallardona, Antonio; Torrell Ferré, Trinidat; Utrilla del Amo, Pedro; Vallbona
Calbo, Carles; Vallve Queralto, Enric; Vidal Conde, Vladimir; Vidal Pous, Enric;
Vilaros Poch, Antoni; Villarejo Boixareu, Antonio; Visa Miracle, Josep; Wennberg
Ball-Llovera, Carles A.; Yañez González, Rafael. 

Professionals

Tretze professionals i set entitats van rebre
les medalles Josep Trueta al mèrit sanitari

Fotògraf: Miquel Gonzalez

Entre els guardonats el president i l’expresident del CoMB,
Jaume Padrósi Miquel Vilardell

T

retze professionals de la salut,
dels quals dotze són metges, i
set entitats van rebre les medalles i plaques Josep Trueta al
mèrit sanitari del 2016. Amb
aquests guardons la Generalitat reconeix
la tasca i la trajectòria d’aquests professionals i entitats a l’hora de contribuir a
l’avenç i la millora de la sanitat del país.
El govern de la Generalitat va crear

aquestes distincions l’any 1997, coincidint
amb la commemoració del centenari del
naixement del doctor i científic català Josep Trueta. Els professionals guardonats
són: Carme Borrell i Thió, Claudi Camps i
Garcia, Núria Cuxart i Ainaud, Rafael Guayta-Escolies, Joan Ramon Laporte i Rosselló,
Albert Ledesma i Castelltort, Carme Ollé i
Rodríguez, Jaume Padrós i Selma, Joaquim
Ramis i Coris, Helena Ris i Romeu, Rosa

Suñol i Sala, Josep Tabernero i Caturla, Miquel Vilardell i Tarrés.
Pel que fa a les entitats, van ser guardonades: Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya (AIFICC), Creu
Roja Catalunya, Hospital Sant Joan de Déu,
Hospital Universitari Arnau de Vilanova,
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta,
Laboratori de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona i Pediatria dels Pirineus. 
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Cultura i societat
El 2017, any del doctor
Joaquim Piñol i Aguadé
La Junta de Govern del Col·legi va decidir
dedicar l’any 2017 a homenatjar el doctor
Joaquim Piñol Aguadé (1917-1977), que va
ser catedràtic de Dermatologia de la
Universitat de Barcelona des de 1967 fins a la
seva mort. Els actes de l’any Piñol pretenen
revisar també la història de la dermatologia
catalana, plena de grans noms i de notables
contribucions científiques.
Deixeble dels professors Jaume Peyri i
Xavier Vilanova, Piñol fou un estudiós de la
dermatologia, un investigador brillant,
especialment de les porfíries i de les
malalties de la pell per radiacions
lumíniques, i un gran organitzador que dotà
el seu servei de l’Hospital Clínic de seccions
orientades als grans problemes de
l’especialitat.

Més informació:
cultura.comb.cat

Nadala dedicada
als metges catalans
a Amèrica durant
els segles xviii i xix
El Col·legi va editar una nova nadala per
felicitar les festes i per posar en relleu
una part de la història de la professió
mèdica. En la publicació s’ha volgut
descriure el paper dels metges que,
durant els segles xviii i xix, van destacar i
contribuir al progrés mèdic i científic i al
benestar d’aquelles terres.
Un fet significatiu de l’emigració de
metges catalans a les antigues colònies
espanyoles d’Amèrica és la seva integració
als països que els van acollir, on van
introduir millores socials i van contribuir al
desenvolupament de la sanitat.

Més informació:
www.comb.cat

Activitat cultural
col·legial
L’agenda cultural de desembre, gener i febrer
inclou nombroses exposicions, conferències,
concerts i altres activitats promogudes per
l’àrea sociocultural de la institució. Hi
destaquen actes com el concert de
l’Orquestra del CoMB Ars Medica
conjuntament amb l’Orquestra de la Cambra
de l’Escola Municipal de Música de la Garriga,
Cor Americantus, la coral l’Amarant i el
pianista solista Victor Braojos que va tenir lloc
a l’església de Sant Gaietà a Barcelona.
També el concert de nadales que va oferir
l’Orquestra del Col·legi Ars Medica amb el
cor del Col·legi de Metges de Barcelona i la
coral de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona a
la Parròquia de Sant Gervasi i Pròtasi.
Així mateix, l’agenda es complementa
amb diverses conferències, com l’homenatge
al doctor Domènec Martí Julià i el significat
de l’assistència psiquiàtrica per al projecte
polític del catalanisme; la conferència sobre
robòtica aplicada a la medicina a càrrec del
catedràtic emèrit de Robòtica de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Josep
Amat; i la conferència sobre la Fundació
Àngel Soler Daniel i la seva implicació amb
els metges amb dificultats.

InfoCULTURA
>>>
Participa al càsting per Mediconcert
2017. Ets músic i toques en una banda?
Anima’t a participar! A l’edició del
Mediconcert d’aquest any, participaran
dos grups de música integrats per
metges i un tercer grup convidat. A més
de ser una manera de recaptar fons per a
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causes benèfiques, amb aquest concert
es pretén donar l’oportunitat als joves
metges músics d’actuar en un concert
en una sala de festes de Barcelona.
Les bandes que toquen al Mediconcert
són grups de música moderna amb
almenys un component que sigui metge

i col·legiat a Barcelona. Un jurat
especialitzat fa la selecció dels tres grups
que tocaran en aquesta 3a edició
del Mediconcert, que serà el dia
1 de juny de 2017 a la Sala Luz de Gas
de Barcelona. 

Cultura i societat

Galeria de Metges Catalans

Homenatge a Antoni de Gimbernat i Arboç (1734–1816)
amb motiu del segon centenari de la seva mort

A

ntoni de Gimbernat és un dels
metges més destacats que han
existit al nostre país. Va destacar en nombroses facetes: de
docent, ensenyant anatomia
als col·legis de cirurgia de Barcelona i de
Madrid, com a cirurgià innovador, que va
proposar una intervenció quirúrgica per a
l’hèrnia crural molt més segura que la que
s’utilitzava, i com a gestor sanitari, ja que
va crear per encàrrec del rei d’Espanya el
Col·legi de Cirurgia de Madrid i el va dotar
d’un reglament i un pla d’estudis molt
avançats per a la seva època. Va ser un dels
primers metges espanyols que va visitar
els centres quirúrgics més destacats d’Europa, quan es tenia poca tendència a sortir
del país per formar-se.
Gimbernat neix a Cambrils en una família
benestant, escull estudiar per ser cirurgià
poc temps després d’inaugurat el Reial
Col·legi de Cirurgia de Cadis, l’únic centre
on es podia aprendre cirurgia a Espanya en
ple segle xviii. Gimbernat demostra tenir
gran capacitat per a la dissecció anatòmica, i quan el director del Col·legi, Llorenç
Roland, és cridat per Pere Virgili a Barcelona, se l’emporta amb ell abans de tenir el
títol, perquè ensenyés anatomia al Reial
Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Gimbernat ha d’acabar primer els estudis i superar
després els obstacles que li posen els professors del Col·legi de Cirurgia i els que aspiren al professorat per ocupar la plaça de
catedràtic d’Anatomia. Supera aquestes
dificultats i quan es converteix en catedràtic el fan metge de l’hospital de la Santa
Creu, on té l’oportunitat de convertir-se en
un cirurgià excel·lent i de prestigi.
Exerceix a Barcelona durant 9 anys, fins
que el rei Carles III, interessat a crear un
Col·legi de Cirurgia a Madrid, li encarrega
que faci un viatge als millors centres euro-

peus per veure com està organitzat l’ensenyament de la cirurgia. Gimbernat ja té
quaranta anys i ha de deixar família i carrera. El viatge dura 4 anys i passa per París,
Londres, Edimburg i Leiden. Quan assistia
a un curs del gran cirurgià anglès John
Hunter fa una demostració de la seva tècnica per operar l’hèrnia crural, que convenç a Hunter, i que des de llavors s’anomena operació de Gimbernat.
A la tornada d’aquest viatge d’estudis
redacta els Estatuts del Col·legi de Cirurgia
de Madrid, que encara trigarà anys a ser
inaugurat. Gimbernat és nomenat director
perpetu i catedràtic d’Operacions del Col·legi i es converteix en la gran figura de la cirurgia a Madrid, on també opera amb èxit
lesions oculars i cataractes. El fan cirurgià de
cambra del Rei i membre de la junta de sanitat que l’assessora en les grans decisions
sanitàries. Gimbernat era membre de la junta que va assessorar al rei Carles IV perquè
autoritzés l’Expedició Filantròpica de la vacuna, dirigida per Francesc Xavier Balmis,
que portà la vacuna de la verola a Amèrica.
El final de la vida de Gimbernat fou força
dramàtic. Havia perdut la visió d’un ull que
havia estat operat de cataractes. Vell i limitat físicament accepta, durant la invasió
napoleònica, la invitació dels invasors en
presidir el Consell Superior de Sanitat Pública, segurament per la seva admiració
vers la cirurgia francesa. Quan els francesos són derrotats, el rei Ferran VII li retira
càrrecs i la pensió, acusant-lo d’afrancesat,
fets que el condemnen a una situació molt
precària. Un final força trist i injust per un
home que havia aportat tant a la medicina
espanyola. 

Més informació:
www.comb.cat

Miquel Bruguera, director de la Unitat
d’Estudis Acadèmics del COMB
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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 Catalunya/
Mallorca.
Centre Mèdic en
funcionament lloga amplis
despatxos, molt ben equipats,
tot nou, servei de recepció,
calefacció, aire condicionat,
telèfon, àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa
619 701 701
Lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova/Diagonal.
Centre Mèdic en
funcionament lloga despatxos
equipats, telèfon, aire
condicionat, secretària, servei
de neteja, calefacció, etc.
Matins i tardes.
www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com
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
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Lloguer de despatxos
completament equipats
Rda. Gral. Mitre/Muntaner.
Matins o tardes, aire condicionat
i calefacció, amb servei de
recepció, secretaria, etc.
Pàrquing. Instal·lacions de
disseny i confortables. Gran
qualitat i preu econòmic.
Srta. Maria
696 498 661

Despatxos mèdics amb tots
els serveis es lloguen de
dilluns a dissabte.
Zona Balmes-Madrazo. Davant
Clínica del Pilar. Atenció secretària
12 hores. Anàlisis clíniques. Servei
d’infermeria. Neteja diària.
Informàtica. Personalització i
màrqueting.
Zona Medica
933 906 716

Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gracia/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

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

Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns
a divendres de 8 a 21 h.
Dissabtes: matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous centres a
Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716 /
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
Lloguer despatxos
Zona Hospital Clínic. Centre
mèdic en funcionament lloga
despatxos totalment equipats.
Matins.Tots els serveis.
934 541 127
Es lloga despatx mèdic
A 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

Lloguer dos despatxos
Plaça Kennedy (Balmes-Sant
Gervasi). Exteriors, amplis i
moderns, un amb quiròfan, l’altre
amb box per a cures o
tractaments. Estètica acurada.
Confortables i amb totes les
prestacions d’informàtica i
telefonia. Ideals per a especialitats
i gestionat per metges.Matins i
tardes.
658 848 398
Venda de despatx de 40 m2
Lluminós i exterior. Al complex
mèdic Corachan 3. Completament
equipat: recepció, arxiu, lavabo,
aire condicionat i calefacció.
627 404 093 / 617 258 175
martinezmatos6@gmail.com
Centre de Negocis AGENDA
Centre al costat de l’hospital Clínic.
Lloguer de despatxos per passar
consulta.Tarifa: hores-dia-mes.
Centre reformat amb àmplia sala
d’espera. Atenció personalitzada
amb recepcionista. Es porta
agenda del metge, ben comunicat
carrer Muntaner, 121.1.1.08036.
www.centrodenegocios
agenda.com
934 880 606
ofibarna@arrakis.es
Lloguer despatxos mèdics
a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal / Francesc
Macià. Barcelona. 330 m2
d’instal·lacions.Tots exteriors,
decoració alt standing,
completament equipats, a punt
per treballar, tots els serveis, tracte

personalitzat, recepció trucades,
agenda telefònica, AA/CC ind,
ADSL per cable+Wi-Fi, etc.
Últims mòduls matí o tarda.
Bones condicions econòmiques i
facilitats d’accés.
Dr. Soler
606 376 797
Compro o llogo clínica
dental en funcionament
Compro o pago lloguer de
clínica dental en procés de
jubilació, amb clientela inclosa.
626 203 413
Lloguer de despatxos
Planta baixa a l’Av. Diagonal (Pl.
Francesc Macià). Centre mèdic
ofereix lloguer de despatxos
totalment equipats. Inclou:
servei de recepció (coordinació
d’agendes i trucades), sala
d’espera, telèfon,Wi-Fi,
calefacció, aire condicionat,
servei de neteja, instal·lacions de
disseny i confortables. Gran
qualitat i preu competitiu.
Fotos i més info a
www.despachosmedi
cosbcn.com
935 500 106 / 686 413 105
(Marisa)
Consulta mèdica a
Barcelona ciutat ofereix
despatxos de lloguer per
mòduls
Els despatxos estan equipats
i climatitzats. Disposem de
recepció amb secretària per la
gestió de les agendes, sala
d’espera comuna, telèfon i
ADSL Wi-Fi. Zona de Sant
Gervasi, prop de Pl. Molina.
Lourdes
934 144 997
mefernandez@sego.es
Despatx de consulta
disponible
Centre Mèdic La Salut 78 (antiga
Clínica Quirón). En consulta de
medicina biològica
completament equipada, amb
servei de recepció, calefacció, aire
condicionat, telèfon i internet. 2
despatxos. Preu: 400 €
619 565 322 / 629 846 633
Despatx per llogar
Via Augusta 158. Perfectament
equipat per incorporació

immediata. Espai polivalent per
diverses especialitats. 160 m2.
Dos lavabos. Recepció.
Conserge de 7 a 22 h.Tres
ascensors. Aire condicionat i
calefacció central. Preu a
concretar: 1.800 € al mes
Sr. Maruny
629 717 981
fmaruny@crebor.com
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Pg. S. Gervasi/Av.Tibidabo. Local
a peu de carrer amb 12
despatxos.Tots els serveis amb
secretaría. Ple funcionament.
Lloguer per mòduls. Horari:
dilluns a divendres, de 8 a 21h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Servei de Secretaria telefònica:
gestionem les seves trucades i la
seva agenda. Es pot fer amb el
seu número de telèfon de
sempre. Horari: dilluns a
divendres, de 8 a 21h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
Per jubilació, traspasso,
venc o llogo,
total o parcialment. Consultoris
mèdics molt moderns (3 anys) i
totalment equipats aViladecans.
Sr. José
600 618 908
Centre mèdic autoritzat
pel Departament de
Sanitat (n.reg.Eo8980367)
Zona Aribau-Via Augusta. Sala
de cures per cirurgia menor. 3
despatxos grans i 2 de petits, 2
sales d’espera, 2 banys, office.
Apte per a policonsultori.
Possibilitat 2 places de pàrquing.
Srta. Vilalta
606 938 551
g_vilalta@hotmail.com
Centre de Psicología Clínica
Situat al Carrer Balmes, lloga
despatx totalment equipat per a
metge psiquiatre.
933 210 664

Centre de psicologia
Psicoemas
Busquem psiquiatres, neuròlegs,
pediatres, etc, que vulguin fer un
conveni de derivació i cooperació
mutual. Atenem en la nostra
consulta pacients de totes les
edats. Disposem d’espai de
consulta per poder compartir
per dies o hores.
www.psicoemas@
gmail.com
645 109 500
psicoemas@gmail.com
Es lloga consulta sanitària
a metge psiquiatre per
compartir amb dos
psicòlogues clíniques
Busquem un psiquiatre per a
possible treball interdisciplinari
amb els pacients. La consulta
està molt ben ubicada al carrer
Provença en un edifici
modernista. Es lloguen 2 blocs,
un matí (dll, dm o dj) i una tarda
(dll) a la setmana (total 10 h
setmanals). Preu: 150 € mes
amb totes les despeses incloses
Karla
666 138 393
llavorspsicologia@
gmail.com
Ens agradaria comptar
amb un metge de família o
pediatre al nostre centre
Arbres, 1-3, ent., 08391
Badalona Centre. Possibilitat de
llogar despatx per a metges
d’altres especialitats,
principalment horari de matins.
Centre de Psicologia acreditat
com a Centre Sanitari per la
Generalitat. Oferim atenció
psicològica i servei de logopèdia,
psicomotricitat i optometria.
Preu a convenir
Mercè
933 876 050
merce.soler@
cim-psicologia.com
Lloguer de despatxos, no
sanitaris, davant Mercat
de Sant Antoni
Zona molt comercial. Dos tipus
de despatxos, disponibles de
dilluns a dissabtes: amb llitera,
18 m2, taula despatx i cadires
confident: preu mensual 650 €.
Despatx sense llitera, només
taula amb cadires confident:

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
preu mensual 450 €. Serveis
inclosos.
Jaume Roig (infermer)
629 884 508
Teresa Tel. 678 733 190
Locals en venda o lloguer
Habilitats per a consulta mèdica.
Superfície de 40 i 80 m2. Ubicats
en Centre Mèdic (només
interessats)
934 951 419
Oficina disponible en
edifici neoclàssic
Av. Diagonal, 490, cantonada
Balmes. Edifici estil neoclàssic
representatiu de Barcelona
rehabilitat. Planta:2-2, tot
exterior. 2 ascensors; consergeria
de dilluns a divendres;
superfície: 426,00 m2. Preu:
15,50 €/m2 + despeses comuns
(2€/m2)+IVA.
Informació i per visites
Srta. Lourdes Capdevila
933 636 520

Traspàs de consulta
ginecològica per jubilació
Sabadell centre.
Completament equipada. Dos
despatxos, dues sales
d’espera, una recepció, dues
condicies, aire condicionat i
calefacció.
600 885 727
13244jag@comb.cat

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
Fax 934 213 487
boomerang2@
movistar.es

Es lloga despatx de 130m2
Situat a Gran de Gràcia (metro
Fontana). Preferentment
metges.
Administrador Oller
Bertran (Demanar per
José Ignacio).
934 521 515

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

>>>
DIVERSOS

M’ofereixo per netejar
per hores
Amb referències i disponible
als matins.
Sra. Jessica
615 980 486

Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefonica.es Atenem trucades

>>>
TREBALL
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 de clínica.
46 anys. Incorporació
immediata. Disponibilitat
horària.
Silvia
686 290 219 / 934 566 797
S’ofereix per treballar
a les tardes de 14:30-15
fins a les 19 hores
en Serveis de Prevenció,
mútues accidents de treball,
fent gestió de vigilància de la
salut, reconeixements mèdics,

extraccions, arxiu i atenció
telefònica i al client. Català i
castellà parlat i escrit.
Informàtica nivell usuari.
Disponibilitat immediata. Tinc
experiència i disposo de
motocicleta.
Marisa
670 879 074
Recepcionista
administrativa s’ofereix
per a consultori o
despatx mèdic a
Barcelona capital
Informàtica a nivell usuari.
Anglès i català. Experiència en
tasques administratives en
consulta mèdica.
Disponibilitat immediata.
Sandra González
696 125 987
S’ofereix dona per
treballar com a
recepcionista en consulta
mèdica o clínica

Experiència en consulta
privada. Informàtica a nivell
d’usuari, català (nivell C),
castellà i nivell mitjà d’anglès.
Educada, resolutiva i
responsable
Mercè Arroyo Barreras
600 072 681 /
932 108 461
merche26arroyo
@hotmail.com
M’ofereixo per treballar
en consultori mèdic
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat
immediata. Amb experiència.
Rosa
636 647 232
M’ofereixo per treballar
en consulta mèdica
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat
immediata. Amb experiència.
Maite
626 480 757
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Petits
Petitsanuncis
anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Administrativa /
Secretària per consultori
mèdic
Molta experiència en atenció
al client. Capacitat
organitzativa i resolutiva.
Facilitat per treballar en equip
i tracte empàtic. Alta
motivació i responsabilització.
Bilingüe català i castellà.
Anglès nivell alt. Francès i
italià nivell mitjà.
Núria Uviedo
644 290 134
u.nuria@gmail.com
S’ofereix infermera
Per treballar en consulta com
a auxiliar/infermera/
administrativa amb metge o
en un hospital. Experiència en
hospital de 7 anys.
Incorporació immediata.
Idiomes: castellà, català,
anglès (bàsic) i rus.
Nona
637 160 414
nonagorgadze@
hotmail.com
Administrativa sanitària
S’ofereix per treballar en
consultes, centres mèdics i
hospitals, àmplia experiència
en tracte al pacient i
tramitació. Responsable,
seriosa i polivalent, gran
motivació i implicació a la
feina. Nivell C de català, nivell
mitjà d’anglès, domini
informàtic.
Lidia Girona
606 658 635
lidiagirona@hotmail.com
S’ofereix secretàriarecepcionista
molt responsable, dinàmica i
amb bona formació
Programes d’informàtica de
gestió i amb anys
d’experiència a l’ICS. Català
parlat i escrit. Disponibilitat
horària. Incorporació
immediata.
Anna
699 866 441
anuka-1970@
hotmail.com
S’ofereix recepcionista/
telefonista/
administrativa
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En consultori mèdic.
Diplomada en màrqueting.
Màster empresarial.
Certificació en Word, Excel i
Access. Internet. Català i
castellà nadius. Anglès i
francès. Experiència:
recepcionista, teleoperadora,
administrativa. Total
disponibilitat horària.
Laura
625 261 050
lauritamolinap@
hotmail.com
M’ofereixo com a
recepcionista/secretària
per a centre mèdic
Alta experiència en atenció al
client, oferint atenció i servei
personalitzat de qualitat.
Habilitat comunicativa,
responsabilitat, discreció,
planificació i organització,
cooperació en treball d’equip.
Experiència en la gestió d’una
recepció.
Esperança
687 059 447
ecruzre@yahoo.es
S’ofereix auxiliar de
clínica i de fisioteràpia
per treballar en consulta
mèdica
o similar, amb experiència
amb feina amb metges de
traumatologia fent
recuperació, amb drenatge
limfàtic i reflexoteràpia.
Quiromassatge terapèutic.
Voluntària de Reiki Hospital
Vall d’Hebron.
Rosa Sardà
696 393 786 / 669 581
445
calmabenestar
@hotmail.com
S’ofereix per treballar de
recepcionista en consulta
Tècnica en Química d’Anàlisi i
Processos Bàsics. Experiència
en treball en la producció de
productes farmacèutics i en
control de qualitat. També de
recepcionista-telefonista en la
mateixa empresa i a la
recepció de l’Institut de
Recerca de l’Hospital Vall
d’Hebron. Anglès i capacitat
d’organització. Flexibilitat
horària.

636 654 285 (matins)
crispis26@gmail.com
S’ofereix administrativa
amb experiència
Administrativa, recepcionista,
agenda... Experiència a l’ICS i
l’Hospital Quirón de BCN.
Nivell C de català.
Disponibilitat horària.
Elisabet Montseny
654 758 022
eliscatti@hotmail.com
Recepcionista/
administrativa per a
consultori mèdic, clínica
o similar
Experiència demostrable en
clíniques dentals en recepció,
tasques administratives,
atenció al pacient, caixa diària,
atenció telefònica, agenda,
gestió de bancs i mútues.
Responsable, organitzada,
educada puntual i alta
capacitat comunicativa.
Jornada de matins o intensiva
de matins.
Marieva
696 802 701
M’ofereixo per treballar
en centres mèdics i
consultes privades
Auxiliar d’infermeria i
administrativa. 20 anys.
Idiomes català i castellà. Alt
control de l’office. Incorporació
immediata.
Marta
630 086 013
M’ofereixo per treballar
en consulta mèdica
Persona molt responsable i
molt acostumada amb el
tracte al públic. Amb català i
informàtica. Disponibilitat
horària.
Montse Díaz Campillo
686 980 112
montse13diaz
@gmail.com
Amb experiència
comercial i
administrativa
m’ofereixo per a consultes i
clíniques privades. Afabilitat,
empatia, discreció i resolució
conformen les meves
característiques personals i

professionals.
Sílvia Díaz
692 938 737
S’ofereix secretària/
recepcionista per
treballar en consulta
30 anys d’experiència,
coneixements d’informàtica,
català i castellà. Bona
presència i referències.
Incorporació immediata i
disponibilitat horària.
Maria Mercè
619 690 615
mmtj60@hotmail.com
S’ofereix secretària/
recepcionista per
treballar en consulta
Disponibilitat horària matí o
tarda, amb experiència.
Alícia
654 685 699
escodalicia@gmail.com
S’ofereix secretària/
recepcionista per
treballar en consulta
Zona Maresme. Disponibilitat
horària de matins,
coneixements d’informàtica,
amb experiència.
Núria
659 492 503
nuriaps67@gmail.com
S’ofereix secretària/
administrativa
20 anys de secretària de
direcció i en gestió
administrativa. Bilingüe
català, castellà; anglès i
francès. Experiència en
traducció i redacció de textos
de salut. Molt bona expressió
oral i escrita. Experiència en
atenció i tracte amb el públic.
Angela
667 005 204
Recepcionista/
administrativa/secretària
Àmplia experiència en atenció
al públic, responsable,
capacitat organitzativa,
d’adaptació i bona presència.
Coneixements d’ofimàtica i
facturació. Anglès i francès.
Alta motivació, disponibilitat
immediata. Horari de matins
de dilluns a divendres.
Isabel Delgado

618 892 222
Atenció al públic.
Recepcionista/
telefonista
51 anys, experiència en
atenció a l’usuari i
comunicació en l’àmbit
hospitalari. Informàtica, català
nivell C. Bona presència.
Silvia
617 696 762
Estudiant 2n d’infermeria
s’ofereix per treballar en
consultori mèdic com a
recepcionista,
telefonista o auxiliar
d’infermeria. Responsable,
bona presència i alt nivell
d’anglès. Disponibilitat de
tardes i immediata.
Paula
679 807 020
paulahermosillabernal@
gmail.com
M’interessa mitja jornada
com a recepcionista
administrativa
Ajudant direcció assegurances.
Recepcionista administrativa
clínica dental.
Mercè Noguera
647343770
mercedes@
noguera2007.es
Instrumentista
quirúrgica amb 18 anys
d’experiència
(artroscòpia, COT, vascular,
etc.). Gran capacitat de treball.
Sistemàtica, ordenada i
responsable. Sentit i bon
caràcter. Excel·lent
predisposició per assumir
nous reptes. Estic en actiu.
Disposo d’alguns matins/
tardes lliures.
Cristina Sans
607 881 255
jomeless2002yahoo.es
Noia de 18 anys
estudiant de Grau
Superior
S’ofereix com a recepcionista
per a consulta mèdica a les
tardes. Experiència en
consulta mèdica, en dur
l’agenda i facturació
electrònica. Informàtica

avançada, català i castellà
nadius i anglès nivell mitjà.
Disponibilitat immediata.
Nuria Roig Sucarrat
671 932 030
nuriars98@hotmail.com
S’ofereix per treballar en
centre mèdic, clínica o
consulta
Resident a Pl. Bonanova,
mitjana edat. Bona
presència amb experiència
amb clínica dental. Recepció,
atenció al pacient, agenda
mèdica, gestió de mútues,
bancs, comptabilitat i arxiu.
Responsable, comunicativa,
organitzada, educada i
discreta. Flexibilitat horària i
disponibilitat immediata.
Ma. Angeles Canales
647 032 177
macgraus@gmail.com

>>>
UTILLATGES
Venc
Ecògraf Mindray Mod. DC-3
4D. Sonda Abdominal
Volumètrica Mod. D6-2.
Sonda Vaginal Mod. 6 CV1.
Sonda per Eco Mama. Sonda
3D - 4D. Preu actual en mercat
superior a 30.000 €. Venda per
15.000 €
637 514 644 /
679 842 334

Grup MED
Firmaprofesional organitza la 1a Jornada dedicada a la
“Transformació digital en els col·legis professionals”
L’empresa del Grup Med, proveïdora global de serveis de certificació, va organitzar
a Barcelona i Madrid, respectivament, la primera edició d’unes jornades dirigides a
aprofundir en el canvi digital i les oportunitats que això genera
als col·legiats i a l’Administració pública

Elvira Bisbe, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona en la presentació de la jornada.

A

mb l’objectiu d’introduir els assistents al nou entorn digital i
sota el títol “La transformació
digital en els col·legis professionals”, Firmaprofesional va
convocar els passats dies 11 i 18 de novembre a Barcelona i Madrid, respectivament,
a professionals de l’àmbit digital i a membres de junta, gerents i directius de l’àrea
jurídica i tecnològica de diferents col·legis
professionals i altres administracions per
tal de reflexionar sobre com la realitat digital està obligant les organitzacions a innovar i a prestar els seus serveis en tots els
suports digitals.
Tant la jornada de Barcelona com la de
Madrid es van plantejar en tres grans blocs
temàtics. Al primer d’aquests blocs, “La
transformació digital”, els ponents Pere Rosales, CEO de Inusual; Eduardo Morán, degà
del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, i Albert Lluch, conseller delegat del Grup

Med Corporatiu i director general i d’operacions del Col·legi de Metges de Barcelona,
entre d’altres, van reflexionar sobre l’impacte que està provocant la tecnologia i sobre la
digitalització com a eina d’innovació en els
col·legis professionals, com per exemple la
nova aplicació del Col·legi de Metges de Barcelona per a smartphones que permet al collegiat interactuar amb la institució a través
d’un sistema d’identitat digital instal·lat al
telèfon mòbil i fer consultes i altres tràmits
telemàtics de forma segura.
Al bloc central de la jornada, sota el títol “La nova llei de procediment administratiu”, diversos ponents, com Xavier Bernadí, director general de dret i entitats
jurídiques de la Conselleria de Justícia de
la Generalitat de Catalunya; Andreu Bru,
director de noves tecnologies a la Patronal
de Petites i Mitjanes Empreses (Pimec), i
Xavier Uriós, cap d’assessoria jurídica del
Departament de Governació i Relacions

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, van exposar que la nova
Llei de Procediment Administratiu 39/2015
en matèria digital pretén impulsar la transformació digital, l’administració electrònica i la gestió dels documents electrònics al
sector públic a Espanya.
Al tercer i últim bloc de la jornada, sota
el títol “Identitat digital professional”, els
ponents van exposar les accions en termes
digitals que han emprès, com per exemple
el visat-e, una aplicació que facilita el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
(COEIC) per poder visar/certificar els treballs electrònicament.
Les jornades van ser una excel·lent
oportunitat per obrir la finestra als nous
recursos i possibilitats que ofereix el sector tecnològic, enfocades a complir els
objectius dels col·legis professionals en la
societat actual. 
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Grup MED

Exercir la
medicina en
l’àmbit de la
privada. Què cal
saber?

Estar col·legiat
Aquest és un requisit indispensable.
Per poder exercir la medicina s’ha
d’estar donat d’alta al col·legi de la
província on es desenvolupi l’activitat
professional principal.

Responsabilitat Civil Individual
Per llei tots els professionals que
exerceixen l’activitat mèdica per
compte propi han de subscriure
una assegurança que cobreixi les
reclamacions que es puguin derivar
del seu exercici.

Quan un metge decideix
exercir la seva activitat per
compte propi ha de tenir
en compte una sèrie de
requeriments abans
de començar amb la seva
activitat.

Autoritzacions administratives
• Cal demanar llicència o permís
d’activitat a l’ajuntament de la
localitat que correspongui.
Els requisits varien en funció de
la localitat, superfície, activitat,
entre d’altres.
• Obtenir l’autorització de funcionament
de centres sanitaris/consultes
mèdiques que atorga el Departament
de Salut de la Generalitat. En el Col·legi
es poden tramitar directament
els expedients d’autorització de
determinades consultes mèdiques
a més de rebre assessorament per
l’obertura de qualsevol centre sanitari.
(Vegeu detall a “Autorització
administrativa de consultes mèdiques”
al web comb.cat).
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Tant les cotitzacions
d’autònoms (RETA) com les
aportacions a la mutualitat
(MEL) en la seva condició de
cobertura alternativa, podran
ser deduïdes com a despesa
en l’IRPF.

Grup MED

RÈGIM DE COBERTURES SOCIALS
Obligacions fiscals
Estar donat d’alta en el cens de les
activitats econòmiques de l’Agència
Tributària. S’ha d’informar a Hisenda
de l’inici d’una activitat empresarial.
A partir de l’alta, cal tenir en compte la
resta d’obligacions fiscals que es
deriven de l’activitat.

Altres obligacions legals
• La protecció de dades (LOPD) per tal de
garantir i protegir el tractament de dades
personals dels pacients, quan el titular del
fitxer sigui el metge. Entre les obligacions
formals tenim la declaració de fitxers a
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD), redactar el document amb els
protocols i mesures de seguretat
adoptades (document de seguretat)
i realitzar auditories cada dos anys. No
obstant això, el 25 de maig del 2016 va
entrar en vigor el nou Reglament Europeu
General de Protecció de dades -que no
serà aplicable fins al 25 de maig del 2018-,
que modifica l’actual regulació i, per tant,
caldrà adequar-se a la nova normativa.
• Entre d’altres, la normativa de residus
sanitaris, si escau, i la de documentació
clínica.

Recomanem obtenir
assessorament amb caràcter
previ a aquest inici de l’activitat
a fi que la decisió s’ajusti a les
situacions individualitzades.
Aquest assessorament el podeu
obtenir a Mediconsulting, fiscal
i laboral, legal i comptable
i a Medicorasse, la Corredoria
d’Assegurances del Col·legi,
al telèfon 93 567 88 88
o a www.med.es

La norma general és que, quan un treballador comença una activitat de forma
independent com a autònom, ha de donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors
Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. No obstant això, en el cas dels metges, es pot
optar per la mutualitat de previsió social legalment alternativa que és Mutual Mèdica
amb el seu producte Metge d’Exercici Lliure (MEL). La tria d’una o altra opció ha
d’efectuar-se en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat. Si el metge no
s’inscriu a cap, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de
l’inici de la seva activitat.

Metge d’Exercici Lliure
de la Mutual Mèdica (MEL)
En cas d’exercir la medicina per compte
propi o per compte propi i aliè alhora,
Mutual Mèdica —mutualitat
especialitzada en la previsió social del
metge— ofereix el seu producte Metge
d’Exercici Lliure (MEL), una assegurança
integral que inclou una sèrie de
prestacions en cas de malaltia, jubilació,
dependència i defunció.
• L’alta en el MEL, realitzada els 30 primers
dies, permet optar en qualsevol altre
moment pel règim RETA. No és el cas a
la inversa.
• Els pagaments fets al MEL no computen a
l’efecte de prestacions de la Seguretat
Social, com tampoc es computen en el
càlcul de les prestacions del MEL les
cotitzacions efectuades als règims de la
Seguretat Social.
• La quota mínima del MEL és l'equivalent
al 80 % de la quota mínima del RETA.
• La inclusió al MEL no dóna dret, per si
mateixa, a les prestacions d’assistència
sanitària pública de la Seguretat Social.
No obstant això, en cas que la quantia de
la base liquidable de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF)
sigui inferior a 100.000 € anuals, es
poden beneficiar del règim d’assistència
sanitària pública.
• Les prestacions del MEL són compatibles
amb prestacions del règim de la
Seguretat Social.
• Una part de la quota es destina íntegra a
un pla de jubilació.

• Complementa el sistema públic de
pensions de jubilació. A dia d’avui, és
possible compatibilitzar la pensió de
jubilació de la Seguretat Social amb el
manteniment de l’activitat una vegada el
metge ha accedit a la jubilació pel Règim
General cobrant el 100 % de la pensió.

RETA. Règim Especial de Treballadors Autònoms
RETA és el sistema de cotització especial de
la Seguretat Social i depèn del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. El Règim
Especial de Treballadors Autònoms és el
sistema de previsió que disposa el règim
públic de la Seguretat Social per a aquest
tipus de treballadors.
• L'alta al RETA, per a l’exercici de la
medicina, elimina la possibilitat d'optar en
qualsevol altre moment pel règim MEL.
• Per al còmput de prestacions, la
cotització al RETA s'integra a aquelles
cotitzacions fetes en qualsevol altre
règim de la Seguretat Social.
• L'import de les prestacions que es
percep està determinat per la base de
cotització escollida per cada metge.
• Dóna dret a les contingències
d’assistència sanitària, d’incapacitat, de
defunció de l'afiliat per nivells mínims i
de jubilació.
• La inclusió al RETA comporta que no sigui
possible compatibilitzar la totalitat de la
pensió de jubilació amb el manteniment
de l'activitat. En el cas que si que es
pugui, es pot comptabilitzar al 50 %.
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Innovació i tecnologia

L

’avenç imparable de la tecnologia
permet que tinguem a les nostres
mans dispositius cada cop més sofisticats i que emulen a la perfecció
les funcionalitats del cos humà. La
biònica n’és un exemple. Aquesta branca
de l’enginyeria ha aconseguit que persones que han perdut un òrgan o una extremitat o tenen algun tipus de discapacitat,
puguin recuperar la funcionalitat. La combinació d’electrònica, informàtica, robòtica i cirurgia fa que aquests dispositius simulin el sentit del tacte o el moviment dels
músculs, tot millorant considerablement la
qualitat de vida del pacient.

Enginyeria
biònica:
el camí per recuperar
els sentits

La primera gran fita de la biònica es remunta a la dècada dels seixanta amb l’aparició
dels implants coclears. Els pacients amb
sordesa profunda van aconseguir recuperar
el sentit de l’oïda mitjançant un sistema que
requereix la col·locació d’un micròfon extern que recull i processa el so i un dispositiu dins del crani que transmet, a través
d’uns elèctrodes, els senyals acústics al nervi. A banda dels implants coclears, que són
un dels dispositius més estesos i utilitzats, la
biònica també ha donat peu a l’aparició
d’altres solucions esperançadores en l’àmbit mèdic. És el cas de l’exoesquelet biònic, un mecanisme que pot convertir-se en
clau en el tractament terapèutic dels pacients amb malalties neuromusculars.

marxa. Fins ara, l’exoesquelet s’adreçava a
la població adulta, però el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC), juntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona i l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, n’ha desenvolupat un per a l’edat pediàtrica. Es tracta d’un dispositiu pioner
que busca millorar la qualitat de vida dels
nens que pateixen atròfia muscular espinal
i que s’espera que en un futur no gaire llunyà es pugui integrar en el seu dia a dia.

Avui dia, la cura d’aquests malalts s’aborda
de forma multidisciplinària amb l’objectiu
de mantenir en bones condicions l’estat físic del pacient i retardar l’aparició de les
complicacions musculoesquelètiques que
es deriven de la pèrdua progressiva de la
mobilitat. És en aquest punt on l’exoesquelet es converteix en una eina idònia.
Gràcies a la seva construcció sustenta el
cos del pacient, tot adaptant-se a les seves
cames i al seu tronc, i a través d’una sèrie
de sensors i motors genera el patró de

A banda de l’exoesquelet, trobem altres
exemples d’enginyeria biònica, com ara les
cames dissenyades per l’enginyer mecànic
i biofísic Huhg Herr. Aquestes han estat reconegudes com les més avançades i sofisticades que existeixen fins ara, ja que emulen el moviment natural de les cames
humanes. Les biòniques de Herr proporcionen energia, tot imitant la funció muscular i el moviment del turmell, i aporten
l’estabilitat necessària per adaptar-se a tot
tipus de superfícies.
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Pel que fa a les pròtesis biòniques d’òrgans, cal destacar els ulls biònics implantats pel Centre d’Oftalmologia Barraquer.
Ara per ara, la intervenció està indicada
per a pacients amb retinosi pigmentària,
els quals han passat de tenir una visió nulla a poder distingir figures, objectes i espais. Els pacients han de portar unes ulleres on s’allotja una petita càmera de vídeo
que transmet les imatges que captura a un
xip amb 60 elèctrodes que prèviament
s’ha implantat quirúrgicament a la retina.
No obstant això, fins ara molts d’aquets
dispositius punters es fan servir en assajos
clínics i en petits grups de pacients. En
aquest sentit, un dels reptes als quals haurà de fer front l’enginyeria biònica és la
seva arribada al gran públic, per tal que tot
aquell que ho necessiti pugui beneficiar-se
de la tecnologia, millorar la seva qualitat
de vida i recuperar les seves capacitats i
funcionalitats. 

Innovació i tecnologia
Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

Entrevista
Anna Febrer,

cap del Servei de Rehabilitació
i Medicina Física de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona

“Amb l’exoesquelet, nens que no havien
caminat mai poden desplaçar-se”

L

’atròfia muscular espinal afecta un
de cada 6.000 i 10.000 infants i segons la forma clínica que presenti
(tipus I, II o III), repercuteix en la seva
capacitat de caminar. Amb la finalitat de poder proporcionar la marxa a
aquests nens, els enginyers del Centre d’Automàtica i Robòtica (CAR-CSIC) i l’equip de
la doctora Anna Febrer estan desenvolupant el primer exoesquelet exclusiu per a
l’edat pediàtrica.
Què és un exoesquelet?
Un exoesquelet és un sistema robòtic intelligent que s’adapta a la persona. Es podria
considerar que és la integració entre la
part humana i la part robòtica. L’una aporta el vessant cognitiu i l’altra, el físic. L’exoesquelet consta d’uns motors que es colloquen a les articulacions de la persona i
uns sensors que detecten la intenció de
moviment. Tot això es trasllada a un ordinador que processa la informació i ho
transmet en forma de moviment suplint la
força muscular que li falta al nen.
Quines són les característiques
del vostre exoesquelet?
La principal característica respecte de
l’exoesquelet de l’adult és el pes tot i haver
d’incorporar motors, sensors, bateries i ele-

ments de computació. Aquest era un problema difícil de solucionar i l’equip d’enginyeria s’ha hagut d’aplicar molt per fer-ho.
L’exoesquelet que fem servir pesa 12 kg.
Quin tipus de pacients hi ha dins
del programa?
Tenim un grupet de nens amb atròfia muscular espinal tipus II. Tots aquests nens tenen un nivell cognitiu molt conservat, són
molt intel·ligents i fan una vida normal.
Estan molt integrats a la societat perquè
són nens que van en cadira de rodes elèctrica i en aquest sentit, l’autonomia del
desplaçament la tenen assegurada. No
obstant això, el fet de no caminar produeix
una sèrie de complicacions molt importants: rigidesa en les articulacions, escoliosi, luxacions de malucs, fragilitat òssia, que
pensem que es podrien evitar amb la utilització de l’exoesquelet.
Com estan responent els nens?
Tenim dos grups de nens: uns que tenen entre 3 i 8 anys i altres, entre 8 i 11 anys. Fins
ara ens trobem que el resultat és molt millor
en els nens petits que no pas en els grans
perquè aquests ja tenen retraccions i, per
tant, l’alineació i adaptació de l’exoesquelet
és molt més complicada. Estan molt contents. Són nens que no havien caminat mai

i el fet de poder desplaçar-se caminant és
una novetat que els dóna molta satisfacció.
En quin punt de la recerca us trobeu?
Estem acabant la fase d’entrenament, que
tenia diversos objectius. El primer és demostrar que l’exoesquelet és assequible, és a dir,
que el nen el tolera i l’altre, que són capaços
de caminar. El proper pas és buscar l’acreditació com a producte sanitari. El nostre objectiu final és abaratir els costos perquè els
nens puguin tenir l’exoesquelet a casa seva i
sigui un element més integrat en les seves
activitats de la vida diària.
Per on creus que passa el futur de
la medicina rehabilitadora?
La rehabilitació té dos objectius bàsics: recuperar la funció i augmentar la qualitat de
vida dels pacients. El futur segueix passant
per aquests dos objectius, però potenciats
per les característiques de la societat actual.
Les noves tecnologies ens ajuden a disposar
d’unes eines que fan que puguem avaluar
molt millor els dèficits de funció i aplicar intervencions terapèutiques molt més acurades. En aquest sentit, és molt important
l’equip multidisciplinari i no sols integrat
per membres de l’àmbit de la salut, sinó incloent experts en noves tecnologies que
ens facilitin el seu ús en el nostre camp. 

EXOESQUELET:
dispositiu format per una
carcassa externa
i un sistema de motors que
permet que la persona que
el porta pugui moure’s o
fer altres activitats.

BIÒNICA:
ciència que estudia la creació i
el desenvolupament de dispositius
tecnològics que substitueixin o ajuden en les
funcions naturals dels éssers vius.

CIBORG:
ésser integrat per elements
orgànics i dispositius
cibernètics. La part humana es modificada per
la tecnològica per millorar-ne les capacitats. 
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Consultori terminològic

Consultes amb resposta
Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia
mèdica que considerem que pot ser del vostre interès.
Marta Sabater Berenguer
Més informació:
www.termcat.cat

Terminologia sobre l’atenció integrada
El Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), creat l’any
2013 en el marc del Pla de Govern 2013-16,
té per objectiu la integració dels models
d’atenció social i d’atenció sanitària en un
únic model multidimensional que permeti
atendre de manera unificada les diferents
necessitats de les persones.
La transformació del model d’atenció requereix, doncs, la combinació de dos, o
diversos, punts de vista en una sola visió,
per la qual cosa el consens terminològic
en aquest cas pren una importància especial. No es tracta, o no es tracta només, de
decidir quina és la denominació més adequada per a fer referència a un concepte
(continuïtat assistencial o contínuum assistencial?; població de risc o població vulnerable?),
sinó que sobretot convé acordar a què fa
referència cada terme (per exemple, què

s’entén per atenció domiciliària, fragilitat o
decisió compartida en un model d’atenció
integrada?).
Des del TERMCAT, en col·laboració amb el
PIAISS, s’ha elaborat un recull de la terminologia bàsica de l’atenció integrada, que
consta d’una vuitantena de termes en català, amb definicions i equivalents en castellà i en anglès, distribuïts en quatre grans
àrees temàtiques: conceptes generals (atenció integrada, atenció integral, etc.), persones
(complexitat, discapacitat, etc.), model
d’atenció (dimensió comunitària, professional
de referència, etc.) i instruments (pla d’atenció compartit, planificació de l’alta, etc.).
L’objectiu és que aquesta terminologia
ajudi a crear un marc teòric sòlid per al nou
model, i per això les definicions dels termes han estat validades, per blocs, per un

total de vuitanta especialistes. A més, els
termes que en aquesta supervisió comptaven amb menys consens, han estat estudiats posteriorment en una sessió de normalització, una reunió de treball entre
terminòlegs i una dotzena d’experts, procedents d’àmbits i nivells d’atenció diferents, per arribar a un acord en les definicions de termes com atenció centrada en la
persona, atenció de llarga durada, atenció
continuada o atenció intermèdia.
Després d’aquest procés participatiu i dels
esforços de consens de totes les parts, esperem que la Terminologia de l’atenció integrada, que s’ha publicat recentment dins
de la col·lecció Diccionaris en Línia (http://
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia
/230), es converteixi en una eina que
ajudi a construir les bases del nou model
d’atenció integrada. 
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