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Opinió i anàlisi

Molta feina feta
i molta feina per fer
L’estiu ja és a tocar i, des de la Junta de Govern del Col·legi, ens hi acostem amb
la satisfacció d’haver treballat intensament i d’haver fet molts deures. Alhora, som ben
conscients que els propers mesos no podem afluixar. Tenim situacions que no poden
quedar suspeses en el parèntesi de l’estiu, especialment, el malestar professional a
l’àmbit de l’atenció primària. Ens cal trobar amb urgència una escletxa de llum que
permeti albirar la possibilitat real de millores a curt i mitjà termini. Ens hem abocat de
ple a assolir aquest objectiu. Els professionals sabem millor que ningú què està fallant
a la primària i som, per tant, els professionals els que hem de liderar i marcar el camí, de
la mà dels nostres pacients i sense menystenir allò que d’altres agents del sector puguin
aportar-hi, sempre des del ferm compromís de millora.
Fa pocs dies el Col·legi ha acollit una trobada amb un grup nombrós de companys, tots
ells metges i metgesses referents de l’atenció primària. Ha estat un pas molt important
perquè, més enllà d’exposar problemes evidents i abastament denunciats (pèrdua
de recursos humans i materials, sobrecàrrega assistencial, excés de burocratització,
manca de mecanismes de participació professional...), hem posat en comú anàlisis
fonamentades i propostes sòlides adreçades a enfortir l’atenció primària. Per descomptat,
ho volem fer amb més recursos i amb més personal, però, sobretot, amb més espai per
treballar amb autonomia i amb capacitat de decisió per donar als nostres pacients
l’atenció que es mereixen i per recuperar la il·lusió i la satisfacció de fer de metges.
Aquest trimestre també hem presentat el pla d’acció per facilitar la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, una qüestió que ha estat durant massa temps relegada a
un segon terme al nostre col·lectiu i amb la qual ens hem compromès de manera molt
especial. I hem seguit insistint a denunciar la inacceptable precarietat laboral dels
professionals. Aquest cop, hem anat fins a la Comissió de Salut del Parlament, davant
la qual el vicesecretari del Col·legi i jo mateix vàrem alertar els grups parlamentaris dels
riscos que suposa la precarietat laboral per als professionals, però també per al sistema,
per als ciutadans i per al país.
No voldria deixar passar l’oportunitat per recordar-vos també que no us perdeu la
informació que trobareu a la revista sobre la Guia professional de medicina privada
editada pel Col·legi.
Els membres de la Junta de Govern del CoMB arribem al final de curs amb forces i il·lusió
per seguir endavant. Bon estiu! 

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
La nostra revista està d’aniversari: teniu entre les mans el número 150! La història
de 120 anys de publicacions d’informació col·legial avalen la tasca que molta gent ha fet
i fa per posar puntualment la informació més rellevant al servei dels metges i metgesses
de Barcelona. Us recomano que doneu un cop d’ull a les pàgines del “Dossier”, que inclou
imatges curioses de l’evolució d’aquests 120 anys. Però aquest és un número “especial”
per partida doble, ja que, per primera vegada, teniu accés a la revista del CoMB en format
electrònic HTML (i també en pdf). Aquesta novetat permetrà descarregar-vos qualsevol
article o enviar l’enllaç a qui vulgueu, us permetrà també llegir la revista des de qualsevol
dispositiu, inclosa l’app del Col·legi.

Celebrem el
número 150!

El contingut del número 150 és molt rellevant. Recull la compareixença del president
i el vicesecretari del CoMB al Parlament, que va servir per alertar a tots els grups
parlamentaris sobre la situació de precarietat laboral del col·lectiu mèdic i formular
propostes de millora. Inclou també informació de les mesures proposades pel Col·legi
per facilitar la conciliació laboral i familiar de metges i metgesses, un tema que també
és objecte de les opinions recollides a la secció “La qüestió”. La Jornada d’orientació
MIR, una cita molt especial per a tots els nous professionals, té cabuda també en aquest
número, amb un excel·lent reportatge en el qual s’analitza la relació entre els MIR i els
tutors a partir d’una experiència concreta. No voldria passar per alt l’interessant debat
professional sobre la situació als serveis d’urgències que recull la secció “Taula rodona”.
Un aniversari porta sempre a una certa reflexió: la revista del CoMB és un instrument de
comunicació i informació entre tots els metges i metgesses, oberta al diàleg. Ens permet
compartir reflexions i accions diferents, endegades des de molts àmbits professionals.
Reflecteix una professió activa i compromesa, amb problemes i reptes importants, que
no volem defugir i que estem disposats, entre tots, a solucionar. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

El vídeo
La Secció Col·legial d’e-Salut del
Col·legi de Metges de Barcelona
ha participat al saló Healthio,
dedicat a mostrar com la innovació
sanitària fomenta l’apoderament del
pacient. La Secció va protagonitzar
la jornada de debat “La pràctica
mèdica al segle xxi: tecnologia i
humanisme”, que va comptar amb la
presència de diversos professionals
del sector. La fira, que va tenir lloc
del 3 al 5 de maig, va funcionar
com una plataforma d’intercanvi de
coneixement i experiències entre
metges, centres sanitaris, empreses
d’innovació i pacients. 

Més informació:
www.youtube.com/
combarcelona
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Professió
“CÒCTEL EXPLOSIU”
A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

El Col·legi alerta el Parlament
de la precarietat laboral
dels metges
El president del Col·legi, Jaume Padrós, i el vicesecretari, Josep
Maria Benet, van comparèixer, el passat 30 de març, davant
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per informar
sobre l’elevat grau de precarietat laboral que afecta els metges
i les metgesses, tant al sector públic com al privat

L

a compareixença de Jaume Padrós
a la cambra havia estat sol·licitada
per tots els grups parlamentaris arran de la presentació, el juny de
l’any passat, de l’informe elaborat
pel Col·legi La precarietat laboral del col·lectiu
mèdic. Realitats i propostes. Una de les principals conclusions del treball és que un de
cada tres metges en actiu treballa en
condicions d’inestabilitat i que aquesta
proporció arriba al 50 % entre els metges
menors de 45 anys, una franja on dos de
cada tres professionals són dones.
Josep Maria Benet va presentar als diputats de la comissió de salut un resum de
l’informe i va destacar algunes dades, com
ara que el 30 % dels contractes temporals
tenen una durada inferior a un any i que,
entre els metges joves que han acabat el
MIR, el 70 % són inferiors a sis mesos.

Padrós va traduir les dades a exemples
concrets “que s’estan produint de manera
freqüent a la sanitat catalana, tant al sector
concertat, com a l’ICS o al sector privat”. Es
va referir als contractes per dies i per setmanes (de dilluns a divendres), als contractes de 25 hores setmanals a l’atenció primària per atendre un contingent complet
de pacients, als falsos autònoms del sector
privat, a convenis que estableixen salaris
de 25.000 euros anuals bruts per jornades
completes, a les baixes retribucions de les
asseguradores privades... Padrós va denunciar també els contractes per guàrdies
en què avisen els metges “d’avui per
demà”, convertint els professionals en una
mena de “metges fast-food”.
El president del Col·legi va traslladar als diputats el “risc de fractura generacional”
que hi ha actualment “si la precarietat es

Jaume Padrós va alertar davant dels diputats de la Comissió de Salut del Parlament que la situació actual a l’àmbit de
l’atenció primària suposa un “còctel explosiu”, ja que, a la precarietat laboral
que afecta especialment els metges joves, s’hi suma el desgast i el desencís de
molts metges sèniors.
El president va posar de manifest
que, a més de la precarietat laboral, la
sobrecàrrega assistencial i la manca
d’autonomia dels professionals, l’atenció primària s’ha acabat convertint, sobretot els darrers anys i arran de la crisi,
en el receptor de moltes mancances, no
tan sols de l’àmbit sanitari, sinó també
de tipus social.

Més informació sobre
la compareixença a:
www.comb.cat
cronifica i no s’ofereixen possibilitats de
futur als metges joves”. Padrós va recordar
que no hi ha cap altre servei públic que
ajudi més a la cohesió social que la sanitat.
“Això ha estat possible gràcies a uns valors
que tots hem compartit, però si no som
capaços de traspassar aquests valors als
metges joves, el risc de fractura existeix.”
Padrós va instar tots els grups parlamentaris a buscar línies de consens per protegir
el sistema sanitari. Més enllà de la necessitat evident de més recursos per a la sanitat
que permetin millorar les retribucions i
l’estabilitat laboral dels professionals, el
president del Col·legi va defensar l’aposta
per formes d’organització que permetin
l’autonomia de gestió i la participació dels
professionals en la presa de decisions i que
s’adaptin millor als canvis sociodemogràfics i a les necessitats reals dels pacients. 
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Professió

Pla d’acció del CoMB per la conciliació laboral
i familiar de metges i metgesses
El Col·legi considera una prioritat donar resposta a les necessitats de conciliació del col·lectiu,
tant per garantir el benestar emocional dels professionals com la qualitat de l’atenció que
donen als pacients. Per aquest motiu, un grup de professionals ha elaborat un document on
proposa a l’Administració, les patronals i les organitzacions sindicals un conjunt de mesures
adaptades a les especificitats del col·lectiu mèdic

E

n una roda de premsa, celebrada a
principis de març, el Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB) va
presentar el document La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses. Propostes i pla
d’acció en el qual es plantegen mesures
innovadores per fer compatible el desenvolupament professional dels metges i
metgesses amb la vida familiar i personal.
En l’acte van participar Jaume Padrós,
president del CoMB; Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB, i Iolanda Jordán, pediatra de l’UCI de l’Hospital Sant Joan de
Déu.
Jaume Padrós va destacar que la conci
liació és un repte encara pendent entre el
col·lectiu mèdic i va insistir que per al Col·
legi és una prioritat, “ja que garanteix el
benestar dels professionals i, per tant, la
qualitat en l’atenció al pacient”. El president del CoMB va assegurar que no es pot
exigir l’excel·lència del sistema sanitari si es

8

“maltracta” els seus professionals, espe
cialment els més joves.
Elvira Bisbe, en exposar el pla d’acció inclòs
en el document, va assenyalar: “Hem de
canviar l’organització de la feina i prendre’ns aquests canvis seriosament. Per això
fem propostes concretes que creiem que
són factibles i que suposen poc cost”.
Iolanda Jordan va exposar les dades de què
disposa el Col·legi sobre la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal, i va destacar que més del 60 % dels professionals
(tant homes com dones) de 30 a 49 anys
tenen moltes dificultats per compaginar la
seva feina amb l’atenció i cura dels fills.
Segons les dades del Col·legi, malgrat que
les dificultats per conciliar són igualment
expressades per homes i dones, la realitat
és que són les metgesses les que, com passa
en altres àmbits professionals, s’acullen fins
a cinc vegades més a les mesures que la llei

preveu per facilitar l’atenció als fills i fami
liars dependents (reduccions de jornada i
excedències). Aquesta circumstància no tan
sols penalitza les metgesses pel que fa a les
seves retribucions econòmiques, sinó que
sovint suposa un greuge pel que fa al seu
progrés professional.
Aquesta situació és especialment preocupant en un col·lectiu que, com el de metges,
té un percentatge de dones que supera el
50 %. Al CoMB, el 55,8 % dels professionals
en actiu són dones i aquesta proporció és
superior entre els professionals menors de
45 anys, una franja d’edat en la qual hi ha
dues dones en exercici per cada home. 

Grup redactor del document:
Elvira Bisbe, Xavier Blancafort, Berenguer
Camps, Anna Carreres, Toni Castells, Marta
Ciércoles, Àngels Escorsell, Montserrat García,
Mireia Hernández, Iolanda Jordan, Anna
Mitjans, Elena O’Callaghan, Gerard
Serratusell, Gustavo Tolchinsky.

Professió
Veure document
complet
www.comb.cat

PLA D’ACCIÓ

“El relleu generacional previst per als
propers anys implicarà l’entrada al sistema
sanitari de molts metges i metgesses joves
amb grans necessitats de conciliació”

Resum de les principals mesures incloses
al document:

Col·legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida professional
amb la personal segons sexe (%)
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Pares de menors de 3 anys que s’han acollit a reducció de jornada i/o excedència
amb motiu del seu naixement (%)
91,4
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Col·legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida professional
amb l’atenció i l’educació dels fills segons sexe i segons edat (%)
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“Més del 60% dels metges i metgesses amb fills
menors tenen dificultats per conciliar la vida
professional i familiar”

55-59

60-64

Total

Propostes generals:
• Promoure el treball per objectius i
abandonar la cultura del presentisme
• Actuar sobre la precarietat laboral
(millores salarials i eliminació de
males pràctiques contractuals)
• Personalitzar i adaptar a cada cas les
mesures per facilitar la conciliació
• Mantenir el poder adquisitiu de les
metgesses embarassades
Propostes per afavorir la flexibilitat
horària i d’espai:
• Potenciar el teletreball (hi ha tasques
que no requereixen presència física)
• Adaptació horària segons necessitats.
Disposar d’hores recuperables per a
necessitats familiars
• Promoure els bancs d’hores.
Possibilitat d’acumular hores per
disposar-ne en moments puntuals
Pla d’acció del Col·legi:
• Manteniment del programa d’ajuts
per a la conciliació i la cura de
familiars dependents (més de 1.000
ajuts anuals)
• Establir canals de comunicació amb
administració, patronals, sindicats, etc.
per abordar la conciliació de manera
específica: elaborar plans de
conciliació a les organitzacions
sanitàries, promoure el funcionament
per unitats de gestió, participar en el
debat social de la Reforma Horària...
• Elaboració d’una enquesta entre
metges joves per conèixer amb detall
com influeix la precarietat laboral en
les dificultats per conciliar.
- Creació d’una Xarxa de Dones
Metgesses que faciliti suport i
assessorament en matèria de
conciliació i desenvolupament
professional.
• Creació d’un banc de bones
pràctiques que permeti donar a
conèixer i compartir experiències
d’èxit sobre conciliació. 
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Entrevista

“Poder recollir les meves filles
tres o quatre dies a l’escola
no té preu”
Maria José Jiménez,

L

’EAP Dreta de l’Eixample ha avançat
cap a un model de conciliació de la
vida laboral, familiar i personal. Maria José Jiménez, amb tretze anys
d’experiència, participa activament
en aquest pla de conciliació que, entre d’altres coses, ha aconseguit que alguns companys no necessitin reduir la jornada. “Poder recollir les meves filles tres o quatre dies
a la setmana no té preu”, afirma la doctora.
De quina situació partíeu?
Som un equip de 21 metges que treballàvem en horari lliscant, la meitat de l’equip
feia tres matins i dues tardes i l’altre meitat
feia tres tardes i dos matins.
Com es concreta la proposta
de conciliació del vostre centre?
La proposta va partir de la direcció, perquè
es van mostrar sensibles al fet que som un
equip jove, majoritàriament femení, que
tenim fills en edat escolar. L’empresa té un
compromís amb la responsabilitat social i
ens van oferir l’oportunitat de proposar un
model horari que ens permetés conciliar la
vida familiar i professional. Es va crear un
equip de treball format per dos metges,
dues infermeres i dues administratives i
que van preguntar als seus companys quin
seria el model horari que els permetria
conciliar. El que fem ara és afavorir l’horari
de matí per coincidir amb l’horari en què
els nostres fills són a l’escola, hem passat a
fer tres matins fixos, una tarda fixa i els divendres fem torns rotatoris.
Com es va prendre la decisió final
del projecte?
Els professionals de cada estament van
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metge de família de l’EAP Dreta de l’Eixample
preguntar als seus companys quin seria
l’horari que els agradaria fer, tenint en
compte que hem de cobrir un marge horari, que va des de les vuit del matí, en què
obrim, fins a les nou del vespre, en què tanquem, donant cobertura a tots els pacients
en aquesta franja horària.
Es van recollir totes les propostes i el
grup de sis persones que hi vam treballar
vam exposar les propostes dels nostres
companys i vam decidir quina era la que
més s’ajustava a les necessitats de tots. Un
cop vam tenir la proposta única, la vam
presentar a tot l’equip. Vam fer una votació i, per una amplíssima majoria, va sortir
favorable. El procés va ser el juny del 2016
i al novembre ja començàvem amb el nou
horari.
Hi vau trobar alguna dificultat
o alguna resistència?
Hi havia alguna persona que també treballava en un altre lloc i per a la qual el
canvi va suposar una mica més de trasbals. Però, en general, la majoria dels treballadors s’hi van mostrar molt favorables.
Com s’han superat les dificultats
que han anat sorgint?
Sobretot teníem un problema d’espai, perquè vam passar de ser 10 o 11 metges treballant al matí a ser-ne 15. Abans compartíem consultes, uns al matí i els altres a la
tarda. Ara ens trobem que els dos companys coincidim en el mateix horari. Per
tant, vam haver d’habilitar alguna consulta
per poder visitar. A més, infermeria ens va
cedir alguna de les seves consultes en l’horari en què estan fent domicilis.

Com ho han rebut els pacients?
Ens preocupava molt com podrien veure’s
afectats els nostres pacients. A hores d’ara
no hem rebut cap queixa formal de cap pacient i les demores no han augmentat. Pel
que fa als pacients que sols poden venir de
tarda no tenim constància de cap queixa.
Aquesta població es pot beneficiar de
l’eConsulta, consultes virtuals i telefòniques.
Quins aspectes s’haurien
de desenvolupar més?
No tots els col·lectius s’han pogut beneficiar
del canvi, per exemple pediatria. Com que
són pocs i com que la demanda és més de
tarda, els pediatres no s’han pogut acollir
al nou horari. Sí que s’ha fet alguna cosa,
com flexibilitzar l’horari i en comptes de
sortir a les nou del vespre, surten a les vuit.
En aquest cas, s’hauria de treballar més per
veure què es pot fer per aconseguir millorar la conciliació d’aquests companys. El
model que hem fet és viu i es va revisant.
S’està parlant també de l’autogestió de
l’agenda: si jo un dia haig de canviar el meu
horari o haig de venir en un torn diferent
del que tenia o, senzillament, vull quedar-me més estona per agilitzar l’agenda,
voldria poder autogestionar-me per donar
un millor servei. 

Entrevista completa a:
www.blogcomb.cat

La qüestió

Més informació:
blogcomb.cat

Es té en compte la conciliació
als centres sanitaris?
Com es podria millorar?

Pablo César Balcazar,
resident de segon any
de Medicina Física i
Rehabilitació a l’Hospital
Germans Trias i Pujol

Berta Garcia de Miguel,
psiquiatra del Centre de
Salut Mental Infantil
i Juvenil de l’Hospital
Clínic

Jessica Garcia Mora,
metgessa en centre
de diàlisi de Mataró
Diaverum Servicios
Renales

Els horaris de treball dels
centres sanitaris són
incompatibles amb les
accions relacionades amb
l’atenció i cura dels fills,
sobretot quan al si de la
família són els dos pares
els que treballen. Això
obliga a delegar l’atenció
en familiars (avis, tiets
i altres) i en absència
d’aquests, a pagar horaris
extraescolars o personal
per hores quan no hi ha
altres alternatives, sempre
en detriment de l’economia
familiar, sabent que els
sous no són els millors. Una
possible solució a aquestes
dificultats implica tenir un
horari adaptat a cada cas
particular, partit
o intensiu, o la creació de
guarderies en els centres
de treball.

El concepte de conciliació
en els centres sanitaris
encara requereix una
evolució important, que
crec que dependria en
gran mesura d’un treball
de sensibilització dels alts
càrrecs de les institucions
sanitàries. Hi ha mesures
de conciliació que només
s’apliquen en alguns
centres sanitaris. Perquè
exigeixen condicions
professionals específiques
que les fan adients només
per a alguns professionals
i que, a més, el seu ús
penalitza de manera
indirecta. Per a la millora
de la conciliació en
l’àmbit sanitari caldria
fer canvis estructurals i
universals en el model de
condicions laborals dels
professionals, un model
que considero un punt
feble del sistema sanitari
actual.

Una part del salari
que rebo és a canvi de
compartir menys temps
amb la meva família.
Vaig decidir ser metge
sense pensar que estar
al seu costat val més
que un salari i significa
més que una vocació.
Amb la implantació del
banc de temps lliure en
centres sanitaris, podríem
parlar de conciliació
com una estratègia per
a la consecució de la
igualtat, la millora de la
productivitat i l’harmonia
laboral pensant en
el desenvolupament
personal de cada
professional. Tenir
l’autonomia per agafar o
no temps per dedicar-lo
a la família o a assumptes
propis, passaria a ser
una decisió netament
personal.

?

M. Teresa Tierno,
metgessa de família al
CAP Maragall
Conciliar es converteix en
un repte diari. Aprenem
a fer malabarismes amb
el temps i gestionem,
com sabem o com
podem, tot l’estrès que
se’n deriva. La important
reducció salarial que
acompanya la reducció
de jornada laboral
esdevé una barrera per
poder gaudir d’aquest
permís. A l’atenció
primària, la reducció de
jornada no comporta
de manera automàtica
una disminució de les
càrregues de treball i, per
tant, sobrecarrega encara
més el professional.
Debatre sobre conciliació
obliga a reflexionar
sobre la conveniència
de mantenir oberts
els centres d’atenció
primària fins a les 21
hores. Cal buscar nous
models d’atenció menys
disruptius i amb més
flexibilitat horària per
poder conciliar millor.

Laura Vigil,
pneumòloga de
l’Hospital Universitari
Parc Taulí
Als centres sanitaris no
es té gens en compte
la conciliació des del
moment que el nostre
horari coincideix
amb l’horari escolar,
a diferència d’altres
comunitats de l’Estat
espanyol, que pleguen
de treballar a les tres. Per
millorar aquesta situació,
caldria flexibilitzar els
horaris laborals, com
ja han començat a
fer algunes empreses
d’altres sectors diferents
del sanitari, sempre
assegurant la continuïtat
assistencial, perquè la
malaltia no té horaris.
En definitiva, sempre
acabem al mateix lloc,
sense recursos és difícil
conciliar. Al món sanitari
queda molta feina per
fer. 
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Medicina privada

Guia professional de medicina privada

L

a medicina privada té una llarga
tradició a Catalunya i especialment
a la província de Barcelona. En l’actualitat, sabem que al voltant de
6.000 metges es dediquen a l’àmbit privat sanitari.
L’activitat privada és una porta d’entrada
als metges que volen desenvolupar la seva
activitat professional per compte propi.
El treball per compte propi es caracteritza
per:
• Ser un professional lliure, que no depèn
jeràrquicament d’un altre.
• Tenir llibertat d’organització del treball
(distribució de l’horari i calendari feiners
segons convingui).
• Els mitjans de producció són propietat
del mateix professional i es té l’oportunitat de treballar per diferents entitats i organitzacions alhora (compatibilitat amb
la medicina privada).
• Els pacients atesos són de caràcter privat
o amb pòlisses de salut (si es forma part
del quadre mèdic de mútues o companyies asseguradores privades).
•
Els ingressos econòmics estan directament relacionats amb el volum d’activitat
desenvolupat.
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Des del Col·legi de Metges de Barcelona
volem donar una orientació als metges
que han decidit dedicar-se a l’àmbit de la
medicina privada, amb una guia profes
sional de medicina privada que exposi i
detalli els tràmits i requisits necessaris per
a la pràctica de l’activitat privada, a més de
les recomanacions i passos per posar en
marxa una consulta pròpia.
Aquesta guia està adreçada tant als metges joves emprenedors que volen treballar
per compte propi com als metges sèniors
que s’estan replantejant la seva vida professional.
Els continguts detallats a la guia estan englobats en apartats diferenciats per temàtiques:
•P
 er treballar per compte propi (cobertura RETA/MEL, pòlissa de RCP individual,
societats professionals, orientació professional...).
•P
 er posar en marxa una consulta mèdi
ca (canvi de titular d’una consulta existent, llicència de l’ajuntament, l’espai
d’una consulta...).
•N
 ecessari en l’activitat privada (qüestions comptables, fiscals...).
• I nformació addicional (publicitat mèdica

i promoció de serveis sanitaris...).
• I nformació als pacients (Oficina d’informació al ciutadà...).
La guia estarà a l’abast de tots els col·legiats i es podrà consultar al web i amb l’app
del Col·legi.
Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a
l’Àrea Professional on disposen d’exemplars per a tots els metges que hi estigueu
interessats.

La salut del metge
Entrevista completa a:
www.blogcomb.cat

L’experiència de 20 anys de tractament
al metge malalt al VII Congrés PAIME
Amb motiu de la celebració del VII Congrés PAIME a Palma de Mallorca l’11 i 12 de maig,
Gustavo Tolchinsky, coordinador de Catalunya del Programa d’Atenció Integral
al Metge Malalt (PAIMM) i secretari del CoMB, i Carme Bule, metgessa de la Unitat d’Acollida
i Seguiment de Processos del PAIMM, ens exposen l’aportació i lideratge de la Fundació
Galatea i el PAIMM al congrés estatal

E

l Programa d’Atenció Integral al
Metge Malalt (PAIMM) va ser pioner
a l’Estat espanyol. Al VII Congrés
PAIME de Palma de Mallorca els
professionals del PAIMM, Carme
Bule, Mercedes Martínez i Dolors Braquehais varen participar en diverses ponències,
tallers i taules del Congrés.
Vint anys d’experiència
El Col·legi de Barcelona ha aportat al Congrés l’experiència que hi ha al darrere de la
creació del PAIMM i del desenvolupament
durant gairebé 20 anys del programa. Gustavo Tolchinsky explica que el model assistencial del PAIMM ha generat confiança als
professionals i ha fet que fossin conscients
de la importància que té la salut mental per
al bon exercici de la medicina. El PAIMM “ha
estat un sistema proactiu a l’hora de potenciar les eines de cerca d’ajuda per als mateixos professionals”, assegura Tolchinsky.
Carme Bule afirma que el programa ha estat tan valorat pels mateixos professionals
que això ha fet que s’estengués a la resta
de l’Estat. Tolchinsky afegeix que des de
Catalunya s’ha creat la Federació Europea
per a la Salut dels Metges (EAPH).

que “només una petita quantitat de metges venen per aquesta via”.
Tolchinsky indica que la Junta del Col·legi de Metges gestiona els casos en els
quals es comunica que un metge no és
conscient de la seva situació de malaltia i,
que per tant, necessita l’ajut d’alguns companys per tal que el facin arribar al programa.

Demanda voluntària
L’accés al PAIMM es fa habitualment mitjançant un telèfon, únic i exclusiu. Segons
Carme Bule, “cada vegada és més fàcil que
els metges es decideixin ells mateixos a
demanar ajuda”, i assenyala que els 20 anys
de trajectòria han fet que la demanda voluntària sigui la més habitual i que arribi al
95 % dels casos. Després hi ha altres dos
tipus de demanda, la informació confidencial i la denúncia, tot i que Bule aclareix

Perfils majoritaris
Carme Bule explica que el perfil majoritari
del pacient que recorre al programa és el
d’un metge d’entre 45 i 55 anys que, a causa de la pressió assistencial està angoixat i
estressat. També hi ha el perfil de profes
sionals amb malalties mentals greus i severes i d’addiccions. Tolchinsky, per altra
banda, indica que hi ha unes especialitats
que, pel tipus d’entorn en el qual es desenvolupen, si el trastorn que provoca la con-

sulta és per una addicció, suposen un repte, ja que el professional haurà de tornar a
un entorn en el qual el mateix producte
que ha consumit és la seva eina de treball.
També hi ha casos en els quals el pacient
està en una situació prou greu com per
afectar de manera important la seva capacitat de judici i, per tant, cal fer “una valoració específica sobre la idoneïtat o no del
seu retorn a la vida laboral”, assenyala Tolchinsky.
Metges residents
En parlar dels Metges Interns Residents,
Gustavo Tolchinsky insisteix que són el futur de la professió i de la sanitat del país i
per aquest motiu, és molt important incidir sobre aquest grup. És una oportunitat
per fer prevenció i desenvolupar programes formatius i atendre els canvis derivats
de l’evolució sociodemogràfica. 
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El CoMB als mitjans
31 de març de 2017

La compareixença sobre precarietat al
Parlament, les propostes sobre conciliació i
la defensa de les vacunes han estat alguns
dels temes que han tingut ampli ressò als
mitjans les darreres setmanes
Compareixença al Parlament
Jaume Padrós i Josep Maria Benet, president i vicesecretari del CoMB, van comparèixer el 30 de març a la Comissió de Salut
del Parlament de Catalunya per tal d’explicar les xifres de la precarietat laboral en
l’exercici de la medicina.
El 9 d’abril, Padrós afirmava en una entrevista a l’Ara que “és una hipocresia social
permetre que els metges cobrin 1.500 €”, i
denunciava que “les retallades no han anat
tant cap als pacients, sinó que s’han acarnissat sobre les inversions i els sous”. El 3
d’abril, el president del CoMB denunciava
a El Punt Avui la inestabilitat laboral del sector i demanava consens als grups parlamentaris atès que “tenim l’obligació de
cuidar el sistema públic de salut perquè
cohesiona i reequilibra.” El 16 d’abril, Padrós en una entrevista a El País va destacar
que “tenim metges contractats cobrant sis
euros per visita”.
La Vanguardia, el 31 de març, recollia les
paraules de Padrós quan afirmava que “no
es pot afrontar el canvi que hi ha hagut en
la societat amb una organització rígida,
burocratitzada i sense cap capacitat d’autogestió”. El diari també li dedicava un semàfor verd al president del CoMB i un comentari editorial.
El diari Ara titulava que un de cada dos
metges menors de 45 anys té un contracte
precari, i recollia l’alerta de Jaume Padrós
pel “còctel explosiu” amb metges joves
amb salaris baixos i contractes temporals i
facultatius sèniors desgastats per la sobrecàrrega assistencial. El País també reflectia
paraules de Padrós sobre la “cronificació
de la precarietat.”
TV3, 8TV i RAC1 van cobrir la compareixença de president del CoMB al Parlament
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el mateix dia 30 de març, destacant espe
cialment com Jaume Padrós alertava contra “els metges fast-food” i afirmava que “si
no hi posem solució, ens podem carregar
la grandesa del sistema sanitari”.
Les agències EFE i Europa Press, i publicacions com Vilaweb, Crónica Global, El Médico Interactivo, Redacción Médica, Acta Sanitaria, El diari de la sanitat, Diari de Tarragona i
Segre, entre d’altres, van elaborar també
informacions sobre aquest fet.
Informe sobre la conciliació
El 7 de març va tenir lloc a la seu del Col·legi una roda de premsa per presentar l’informe La conciliació de la vida laboral, familiar
i personal de metges i metgesses. Propostes i
pla d’acció. El 8 de març, Iolanda Jordán,
una de les autores de l’estudi, alertava a La
Vanguardia, que “hi ha col·legues que opten per fer només guàrdies i així tenir més
hores diürnes amb els fills, cosa que atura
la seva carrera professional”, i Elvira Bisbe,
vicepresidenta del CoMB, parlava “d’una
professió amb moltes hores i risc físic i
d’esgotament emocional”.
El diari Ara reflectia les paraules de Jaume Padrós: “Els homes demanen també
conciliar. No són només aspectes de gènere, sinó de generació. Hi ha menys predisposició a sacrificar la vida personal per la
feina”. El País destacava com el Col·legi de
Metges pretén amb aquest informe donar
resposta als problemes de la conciliació
“per garantir el benestar emocional dels
professionals i la qualitat de l’atenció als
pacients”.
Diario Médico i El semanario de Diario Médico van publicar, el 8 i el 13 de març respectivament, dues notícies sobre l’infor-

TV3.cat

me, recollint les paraules de Padrós on
afirmava que “són els mateixos professionals els qui poden buscar les fórmules per
compaginar les seves activitats de la millor
manera possible i en benefici de tots”. El
mateix 13 de març, a Gaceta Médica, Elvira
Bisbe reclamava “potenciar el treball per
objectius i abandonar la cultura del presentisme.”
També van publicar informacions sobre
la roda de premsa Catalunya Ràdio, Europa
Press, El Punt Avui, Diari de Girona, La Mañana, Nació digital, Acta Sanitaria, Redacción
Médica i El Diari de la Sanitat, entre d’altres.
Vacunacions
Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern
del CoMB, va parlar amb Nació Digital i Crónica Global el 5 d’abril sobre l’administració
de les vacunes de la meningitis B i C davant
de l’alarma causada per tres casos declarats en quinze dies.
El 2 d’abril, davant una informació que
proposava estudiar si seria convenient administrar vacunes a les farmàcies, Jaume
Sellarès, vicepresident del CoMB, va defensar a Europa Press que no hi veia cap necessitat que s’administressin vacunes atès que
“el circuit de vacunes està perfectament
establert i no s’ha detectat cap problema.”
Nació Digital, Vilaweb i El Economista, entre
d’altres, van reproduir la notícia.

El CoMB als mitjans

Agressions a professionals
Diario Médico publicava el 20 de març l’article d’opinió “Mejoras legales para proteger
al sanitario”, de Josep Arimany, director de
l’Àrea de Praxi del Col·legi, on recordava
que el CoMB va crear el 2003 un observatori de les agressions i el 2010 va crear la
Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM) i va signar el conveni de col·laboració entre el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya i la Fiscalia Superior
de Catalunya, la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Urbana de Barcelona.
La Razón informava el 13 de març que
el 80 % del personal sanitari ha patit algun
tipus d’agressió, i que el Col·legi de Metges i el personal dels CAP assenyalaven un
augment dels atacs. Segons Esperanza
Gómez-Durán, de la UIVCM del CoMB,
l’OMS reconeix el sector sanitari com a un
dels més agredits. Gómez-Durán va parlar
també sobre aquest tema el 15 de març a
COPE Catalunya i Andorra i el 25 de febrer a
RAC1.
Suport a Barcelona com a seu de l’EMA
El Col·legi de Metges va emetre el 20 de
març un comunicat, conjuntament amb el
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i els
col·legis d’Economistes i Enginyers Industrials de Catalunya, on les corporacions donaven el seu suport a la candidatura de
Barcelona com a seu de l’Agència Europea
del Medicament (EMA). Se’n van fer ressò
mitjans com l’Ara, Diario Médico, Aldia.cat,
Diario Médico, LaVanguardia.com, Ràdio 4,
Catalunya Press, ElNacional.cat, ElGlobal.net
o El Confidencial, entre d’altres.
Accés als estudis de Medicina
El 15 de març va tenir lloc la jornada “Com
millorar la formació de metges i metgesses”, organitzada per l’Agència de Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, en la
qual hi va participar Marc Soler, director
corporatiu del CoMB. La Vanguardia i Ara
van publicar l’endemà els continguts
d’aquesta jornada. El diari Ara, a més, va
recollir les previsions demogràfiques que
va enunciar Soler, segons les quals “en els
pròxims deu anys es jubilaran 7.000 metges a Catalunya.”

8 de març de 2017

La Vanguardia

Atenció als refugiats
Obre els Ulls, programa de La Xarxa TV dedicat a l’acolliment que la societat dóna a
les persones refugiades, va emetre el 28 de
març el debat “Guarir”, sobre l’atenció sanitària als refugiats, en el qual va participar
Gustavo Tolchinsky, secretari de la Junta
de Govern del CoMB. Tolchinsky va afirmar
que és important que “no només el sistema sanitari estigui preparat, sinó que els
professionals tinguem la capacitat d’adaptar-nos.” Es desmentia que l’ús que les persones immigrades fan del sistema sanitari
sigui més elevat.
Història de la medicina catalana
Miquel Bruguera, director d’estudis acadèmics del CoMB, va proposar, en una tribuna d’opinió publicada a El Punt Avui el 25 de
febrer, que els hospitals i centres sanitaris
de Catalunya portin noms de metges il·lustres de la història de la medicina catalana.

Segons Bruguera, aquest fet permetria
“honorar metges destacats del país que
poden ser exemple per als actuals i que
són motiu d’orgull per als ciutadans.” Bruguera també va participar, el 24 d’abril, al
programa “Punto de enlace” de Radio Exterior dedicat a la doctora Aleu.
Healthequity
El diari econòmic Expansión informava el
30 de març que Healthequity, la societat de
capital risc del CoMB gestionada conjuntament amb el grup financer Riva y García,
havia completat, amb altres inversors, una
ronda de finançament de 4,1 milions d’euros per a Versantis, companyia suïssa de
desenvolupament de productes per al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties hepàtiques. Aldia.cat, LaVanguardia.
com, ElPeriódico.com, Vilaweb, ElEconomista.
es i Finanzas.com, entre d’altres mitjans, en
van parlar el dia 29 de març. 
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A fons

Jornada d’Orientació MIR
Com és el dia a dia del resident

U

n cop acabada la llicenciatura
de Medicina i superat l’examen
MIR, els metges joves s’enfronten a la decisió d’escollir especialitat. Amb la finalitat d’ajudar a
prendre aquesta decisió, el Col·legi organitza una jornada en la qual metges que
estan fent el MIR o que ja l’han finalitzat
orienten els futurs metges residents a l’hora d’escollir especialitat.
El passat 9 de març es va celebrar la VI edició de la Jornada d’Orientació MIR en la
qual van participar 113 informadors presencials al Col·legi i 15 no presencials que
van assessorar per correu electrònic o per
telèfon.
Com cada any, l’acte, que va comptar amb
l’assistència de més de 190 futurs MIR, es
va dividir en dues parts. En la primera part,
celebrada a la sala d’actes, els membres de
la Secció MIR i Metges Joves del CoMB,
Anna Boada, Marc Tarín, Francesc Bas i Júlia Sampol van explicar com funciona el
sistema de residència i van detallar quin és
el procediment per escollir plaça a Madrid.
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Les entrevistes
completes es poden
seguir a:
blogcomb.cat

També van aclarir el dubtes més freqüents
sobre l’elecció d’especialitat. Per altra banda, la subdirectora General d’Ordenació i
Desenvolupament Professional del Departament de Salut, Alicia Avila, va tractar el
marc legal i administratiu de l’entorn docent del resident.

unitat té un dia de la setmana assignat
en què el resident presenta les cirurgies
de la setmana prèvia. Després d’això,
l’activitat depèn de la rotació en la qual
et trobis i del dia de la setmana, però,
habitualment, cal cobrir el quiròfan i la
passada de planta de la unitat.”

A la segona part de la jornada, els assistents van poder descobrir els aspectes
més pràctics, com ara el dia a dia dels residents o l’ambient a l’hospital, per tenir més
elements de decisió a l’hora d’escollir especialitat i centre.

Mònica Crosas,
R3 de Neurologia
a l’Hospital Parc Taulí
de Sabadell

A continuació, cinc metges que han orientat els futurs residents expliquen com és el
dia a dia del resident.
Silvia Angulo,

R5 de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia (COT)
a l’Hospital Clínic
“Cada dia cal anar al ‘passi de la guàrdia’,
on es presenten els ingressos i les
cirurgies fetes el dia anterior. A més, cada

“Arribem a les 8 h i ens dirigim al
despatx d’urgències on ens comenten
els casos amb probable patologia
neurològica que han consultat durant la
nit i que requereixen la nostra valoració.
L’activitat que es farà durant el matí
depèn de la rotació (planta o consultes).
La nostra funció és visitar els malalts, tot
fent l’anamnesi, l’exploració neurològica,
la sol·licitud de proves complementàries,
la realització de diagnòstic diferencial
i pauta d’un tractament, amb més o
menys autonomia en funció de l’any
de residència. A la tarda acostumem

A fons

a enllestir feina pendent del matí,
assistir a sessions bibliogràfiques i fer
interconsultes.”
Carolina Elduque,
R4 d’Al·lergologia
a l’Hospital Universitari
Trias i Pujol

serveis de l’hospital, i finalment hi ha
un temps per a l’estudi personal i la
preparació de les sessions de la Unitat i
les externes.”
Alejandra Monte,
R4 al Servei de Cirurgia Plàstica,
Estètica i Reparadora de
l’Hospital Vall d’Hebron

“El dia està estructurat en quatre parts:
les consultes externes, que són el gruix
de l’especialitat; l’hospital de dia, que
és on fem les proves d’exposició a
fàrmacs i/o aliments; les interconsultes
hospitalàries, que provenen d’altres

“L’activitat quirúrgica suposa
aproximadament un 80 % del temps.
La resta es distribueix entre consultes
i plantes. Cada matí es fa un ‘passi
de la guàrdia’ a les 8 h i, a més, fem

sessions dos cops per setmana
i reunió docent un cop al mes.”
Laura Pozuelo,
R3 en Cirurgia Oral
i Maxil·lofacial a l’Hospital
de Bellvitge
“És molt dinàmic. Maxil·lofacial és una
especialitat medicoquirúrgica en què
assistencialment dediques temps a
planta, a urgències, a consultes i, per
descomptat, a quiròfan, ja sigui de
cirurgia local, ja sigui de grans cirurgies
sota anestèsia general.” 

El Col·legi de Metges agraeix la col·laboració dels metges que han orientat els futurs MIR a escollir especialitat
Al·lergologia
Carolina Elduque Mora,
Yanina Nancy Jurgens Martinez
Anàlisis Clíniques
Adrian Antonio Aguilar Rodriguez
Anatomia Patològica
Rosa Ballester Victoria
Anestesiologia i Reanimació
Adriana Bataller Bassols,
Carla Bolta Masramon,
Cristina Cobaleda Garcia-Bernalt,
Kimberly Rodriguez Molano,
Claudia Teixell Aleu
Angiologia i Cirurgia Vascular
Emma Espinar Garcia,
Marvin Ernesto Garcia Reyes
Aparell Digestiu
Francesc Bas Cutrina,
Carolina Malagelada Prats,
Albert Martin Cardona
Cardiologia
Raquel Adeliño Recasens,
Javier Cantalapiedra Romero,
Guillem Casas Masnou
Cirurgia General
i de l’Aparell Digestiu
Yuhamy Curbelo Peña, Irene Gomez
Torres, Adrian Medina Gallardo,
Ingrid Tapiolas Gracia
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
Francisco Javier Cuesta Gonzalez,
Laura Pozuelo Arquimbau
Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia
Silvia Angulo Acosta, Albert Barrera
Sancho, Rocio Gabriele Montenegro,
Eduard Ramirez Bermejo,
Eric Rodriguez Montserrat

Cirurgia Pediàtrica
Jessica Patricia Correa Jorquera,
Alba Martin Lluis, Saioa Santiago
Martinez
Cirurgia Plàstica, Estètica
i Reparadora
Victor Andreu Sola, Lia Huesa Barcelo
Cirurgia Toràcica
Leire Sanchez Corujo

Medicina Interna
Carmen Bracke Manzanares, Javier
Diez de los Rios Gonzalez, Anna
Esquerra Molas, Javier Marco
Hernandez, Joana Marques Soares,
Daniella Nunes Lopes, Veronica Rico
Caballero
Medicina Nuclear
Carlos Andres Tapias Mesa

Dermatologia
Ferran Ballescà López, Victor Morillas
Lahuerta, Maria Ubals Cazorla

Medicina Preventiva
i Salut Pública
Blanca Borras Bermejo, Paula
Peremiquel Trillas, Albert Prats Uribe

Endocrinologia i Nutrició
Montserrat Marquès Pàmies,
Adriana Pane Vila, Carlos Puig Jové

Medicina del Treball
Lourdes Sanchez Navarro

Farmacologia
Eliseu Esterlich Galera
Geriatria
Anna Ribera Nadal, Claudia Roca
Rabionet
Hematologia i Hemoteràpia
Alex Bataller Torralba, Ana Triguero
Moreno
Medicina Familiar i Comunitària
Daniel Alcayde Claveria,
Anna Forcada Arcarons,
Venus Catherine Forero Chaves,
Sergio Ginel Cobo, Connie Melissa
Leey Echavarria, Marc Tarin Marti,
Violeta Uriach Timoneda
Medicina Física i Rehabilitació
Anna Boada Pladellorens
Medicina Intensiva
Laura Anguela Calvet,
Marc Ayala Gallardo,
Nuria Rodriguez Farre,
Maria Torrens Sonet

Microbiologia i Parasitologia
Izaskun Alejo Cancho
Nefrologia
Victor Alfonso Lopez Baez,
Marc Xipell Font
Neurocirurgia
Belen Menendez Osorio
Neurofisiologia Clínica
Lena Verdaguer Barberan
Neurologia
Monica Crosas Remon
Obstetrícia i Ginecologia
Marta Adsera Quesada, Ainhoa
Coco Lizarraga, Carla Dominguez
Gallardo, Borja Marques
Lopez-Teijon, Joan Carles Mateu
Pruñonosa, Gerard Minovas Granja,
Laia Pons Jimenez, Eric Sampedro
Martinez, Marta Vila Rabell
Oftalmologia
Anna Camos Carreras, Ruben
Fernando Delgado Weingartshofer

Oncologia Mèdica
Marc Oliva Bernal,
Carolina Ortiz Velez
Oncologia Radioteràpica
Diego Esteban Santamaria Vasquez
Otorinolaringologia
Anubis Minerva Contreras Martinez,
Isabel Granada Méndez, Silvia
Naches Solsona
Pediatria
Daniel Aguadé Borrull,
Xoan Gonzalez Rioja, Victor Perez
Beltran, Irene Ruiz Botia,
Silvia Simo Nebot, Anna Sole Ribalta
Pneumologia
Almudena Felipe Montiel,
Jeisson Osorio Trujillo,
Julia Sampol Sirvent
Psiquiatria
Christian Fadeuilhe Grau,
Mireia Figueroa Paredes,
Ana Cristina Martin Rodriguez,
Violeta Perez Rodriguez, Delfina
Sylvestre Bossi, Maria Carmen Tena
Ferrando
Radiodiagnòstic
Erika Natalia Arenas Rivera,
Irene Espallargas Gimenez,
Manuel Julian Moreno Rojas
Reumatologia
Helena Florez Enrich,
Hye Sang Park, Agueda Prior Español
Urologia
Esteban Emiliani Sanz,
Ricardo Lopez Del Campo,
Paula Planelles Soler,
Aina Salazar Gabarro 
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A fons
Vídeo del reportatge complet:
www.youtube.com/
combarcelona

Metges residents i tutors:
una relació d’aprenentatge mutu

D

avid Ruiz i Anna Maria Pedro
treballen a l’ABS Gaudí de Barcelona, gestionat pel Consorci
Sanitari Integral (CSI). Tot dos
passen consulta i atenent els
pacients en horari de matins o tardes. Tots
dos fan guàrdies al mateix centre de salut i
també fan visites domiciliàries. Exerceixen
la medicina des de la vocació i el compromís del servei al pacient. Entre tots dos,
tanmateix, hi ha un lligam particular: David
Ruiz fa el seu primer any de residència i
Anna Maria Pedro és la seva tutora. Els dos
professionals ens expliquen les seves experiències.
David Ruiz sempre havia volgut ser metge
perquè ja té antecedents familiars. Com
que “és molt difícil aconseguir-ho, un cop
arribes a allò que sempre has volgut fer, és
molt reconfortant”, assegura. Ruiz resumeix la seva experiència com a R1 de medicina de família amb aquestes paraules:
“El més important és estar al costat del tutor i observar com parla amb el pacient,
com el rep, com l’atén, què li dóna. Passat
un temps, ja comences a conèixer el pacient
i el vincle es comença a formar. Ja pots intervenir perquè quan el pacient entra ja
sap qui ets i això et permet apropar-t’hi
més.” Si ha d’escollir el moment més destacat d’aquest any, esmenta el dia que un
pacient li va preguntar a la tutora si ell també seria a la consulta: “Que et diguin ‘han
preguntat per tu’... això agrada.”
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Anna Maria Pedro, per la seva banda, és
metgessa de família des de fa set anys, i
només en fa un que és tutora MIR “és una
experiència molt maca i molt intensa”, afirma. Al principi, Pedro admet que tenia
molta por. “Acabava de sortir de ser una
metgessa jove i passava a ser jo la tutora, la
referent... era una de les coses per les quals
pensava que no estava ben preparada”,
confessa. En aquest sentit, la relació entre
el metge resident i el tutor funciona per la
complementarietat. “Ell en sap molt més
de llibres, acaba de sortir d’un examen MIR
i ara ho està posant a la pràctica; jo, al contrari, estic aportant la meva experiència”,
explica Pedro.

dent i el seu tutor és que “el primer ha de
voler aprendre la part teòrica i la part pràctica”, i el segon ha de ser un bon tutor,
capaç d’ensenyar-te, i que li agradi. Amb
aquests dos components la combinació és
perfecta”, afirma.

Motivació per aprendre
Pel que fa a la seva relació, els metges només tenen bones paraules l’un cap a l’altre.
Ruiz afirma: “He tingut la sort de tenir una
tutora fenomenal, amb la qual tinc una relació molt propera, de contacte continu. Es
nota que li agrada molt la docència. De
moment, la meva valoració com a resident
és fantàstica.” Com a R1, Ruiz creu que la
clau d’una bona relació entre el metge resi-

Com a tutora, Pedro admet que, al principi,
pensava: “Oh que bé, tindré algú que
m’ajudarà i anirem més ràpids a la consulta”. I va ser el contrari. “Les primeres dues
setmanes era una autoavaluació contínua,
perquè tenia un observador pendent de si
ho feia bé o no. Has de fer-li veure com es
fan les coses, i hi ha ocasions què m’he hagut d’aturar i pensar per què les faig.
D’aquesta manera n’aprens molt, tens la
motivació de tenir un altre parer, un altre
punt de vista”, explica. La relació amb el
resident, conclou, fa que els tutors “es posin a prova a si mateixos per ser millors
metges cada dia”. De tota manera, Pedro
proposaria millores al sistema MIR, com
ara disposar de més temps, o tenir uns cursos introductoris com a tutors. “Hi ha coses
sobre les quals dubtem i crec que no
n’hauríem de dubtar”, afirma.

Anna Maria Pedro
i David Ruiz expliquen
el seu dia a dia en
un Centre d’Atenció
Primària

Cuidar del pacient
El que més li agrada al David de la professió és poder establir un vincle amb els pacients. Va triar l’especialitat de medicina de
família “per conèixer les persones; no només per patologies, sinó per tot el component social que les envolta”, i opina que,

A fons

Anna Maria Pedro i David Ruiz

per ser un bon metge de família “s’ha de
ser una persona empàtica, que t’agradi
parlar amb la gent, saber escoltar. T’ha
d’agradar molt la medicina i les persones,
que és, al final, del que va la nostra professió”, conclou. En aquest mateix sentit, l’Anna Maria creu que el que ha d’aprendre un
resident de família “és la part humana, cuidar els nostres pacients, fer psicologia, saber com comunicar, com fer veure les coses
que el pacient té, quines patologies ha de
controlar i com li recomanem controlar-les”.
A ella, el que li resulta més satisfactori de la

seva especialitat és que el pacient tingui
tanta confiança en el seu metge de
capçalera com per dir-li, si algun especialista
hospitalari li fa recomanacions, “sense que
vostè no m’ho digui, jo no ho faig”.
Tots dos coincideixen a parlar de “la pressió assistencial” com el més greu problema
al qual han de fer front en el seu dia a dia.
David assenyala que “el temps de visita no
et permet fer tot el que t’agradaria fer”. Pedro creu que els metges de família necessiten molt i molt temps. “En principi pot

semblar que moltes visites només són perquè li donem un fàrmac al pacient. Però
potser no hauríem de posar la farmacopea
per davant. Potser si entenguéssim una
mica més com és el pacient, com fa les coses, com és la seva patologia, les coses canviarien”, afirma. A banda de l’assistència,
també fan recerca i investigació. “Sovint
no hi ha prou temps. La clau és conjuntarho tot. Això costa molt també en altres especialitats”, afegeix Anna Maria Pedro. 
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Activitat col·legial

18è Fòrum d’Inversió
Healthcare

La resistència
als antibiòtics

Premi al millor pòster
de PAIMM

Conjuntament amb Biocat, Esade BAN i
Barcelona Activa, el Col·legi de Metges de
Barcelona va organitzar el febrer passat
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. L’esdeveniment
s’ha convertit en una trobada de
referència en el sector, amb una mitjana
aproximada de 200 inscrits per acte.

Segons dades del Centre Europeu de
Prevenció i Control de Malalties (ECDC), un
total de 25.000 persones moren a l’any a
Europa per la resistència a tot tipus
d’antibiòtics. Aquest problema de salut
pública exigeix un abordatge interdisciplinari. Amb aquesta finalitat el Col·legi de
Metges de Barcelona va organitzar, el passat
març, una taula rodona on amb el nom La
resistència als antibiòtics, un perill real i actual,
representants de col·legis de metges,
farmacèutics i veterinaris, així com experts
de l’àmbit hospitalari, de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFiC) i responsables de Farmaindustria i
de l’Administració sanitària (CatSalut), varen
abordar fins a quin punt a quin punt les
resistències bacterianes als antibiòtics
representen un problema creixent que ha
esdevingut una amenaça seriosa per a la
salut humana i animal.

L’equip de la Clínica Galatea va rebre
durant el V Congrés Internacional de la
Societat Espanyola de Patologia Dual,
celebrat a Madrid a principis d’abril, el
premi al millor pòster de PAIMM (Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt). Els
autors van presentar el pòster Treatment
needs of physicians with self-reported dual
diagnosis: a retrospective cohort study during
their first treatment episode at a Physicians
Health Program (M.D. Braquehais, M.J. Bel,
S. Valero, X. Mozo, E. Llavayol, T. Pujol, M.
Heredia, A. Díaz, E. Bruguera, M. Casas).

A cada Fòrum, s’inscriuen com a
candidates per sol·licitar finançament
entre 20 i 40 empreses i se’n seleccionen
unes 8 o 10 per fer la presentació oral
final. La tipologia de companyies inclou
empreses de l’àrea de la biotecnologia, els
dispositius mèdics, serveis sanitaris i
tecnologies de la informació vinculades a
l’àmbit de la salut. En el total de les 18
edicions, han sol·licitat finançament 540
projectes i 171 han aconseguit exposar
oralment els dies del Fòrum.
Les empreses que han participat en la ronda
de presentacions del 18è Fòrum d’Inversió
Healthcare són: Dispositius i equips
mèdics: GlyCardial Diagnostics, New Born
Solutions, ABCDx, ReThink Medical,
FUSMobile, MJN Neuroserveis, Nahil
Diagnostics i Xkelet Easylife. Biotecnolo
gia: SEE-Tx. Software: Persei vivarium.
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Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

Conferència sobre
la salut espiritual,
neurociència i qualitat
humana
En una conferència, organitzada pel Col·legi
el passat 19 d’abril, Ramon Maria Nogués,
escolapi, catedràtic emèrit de la UAB en
Antropologia Biològica, doctor en Biologia
per la UB i teòleg, va fer una aproximació a
la espiritualitat des de la neurobiologia,
instruments excel·lents per conèixer i fer
funcionar adequadament el món mental
humà per viure joiosament. Per Nogués la
salut espiritual forma part de la mateixa
salut mental i la recerca de l’espiritualitat és
consubstancial a la biologia de l’home i ens
hi mena la mateixa evolució. 

Activitat col·legial

El Col·legi s’apropa als centres de treball amb
sessions sobre temes professionals i de praxi
La resposta a aquesta iniciativa està sent molt positiva i les qüestions més demandades pels
professionals estan centrades en aspectes de la praxi mèdica i l’assessorament legal
El Col·legi de Metges ofereix als centres
d’atenció primària i als hospitals un
catàleg de sessions informatives sobre
temes professionals i aspectes de la
pràctica mèdica amb l’objectiu d’apropar
la institució i els seus serveis als centres de
treball dels professionals. La Unitat de
Participació del CoMB és l’àrea encarregada d’organitzar aquestes sessions i de
donar resposta a les demandes o
necessitats dels col·legiats que sorgeixin
durant la visita.
Hi participen activament els membres de
la Junta de Govern i els tècnics de les
diferents àrees col·legials i es genera un
espai de conversa molt profitós amb els
companys metges sobre la professió i
sobre com el col·legi els pot ajudar en el
seu exercici i també en el seu àmbit
familiar i personal.
Pel que fa a les temàtiques, el catàleg de
sessions és ampli: la participació dels
metges en la gestió i organització dels
centres, la regulació de la pràctica mèdica
dels metges i el compliment del codi de
deontologia, la responsabilitat professional mèdica i la seguretat clínica, la

responsabilitat dels professionals en
relació amb la documentació clínica, les
condicions legals per compaginar activitat
pública i privada, el certificat mèdic de
defunció, el metge malalt i la bona praxi,
les necessitats socials i de dependència
dels metges, com preparar la jubilació i
què fer quan arriba, el paper del metge a
la xarxa i els aspectes deontològics i la
comunicació com a element fonamental
en la relació metge-pacient.
L’anàlisi de l’error mèdic com un element de
seguretat clínica, la responsabilitat mèdica i
la pòlissa de RCP són els temes que centren
la sessió sobre Responsabilitat Professional
Mèdica i Seguretat Clínica que imparteix
Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi, i
el seu equip. En aquesta sessió, que és de
les que més interessen als professionals, s’hi
donen eines als metges per desenvolupar la
seva pràctica de manera més segura,
s’analitzen els protocols clínics i les guies de
pràctica clínica existents per a l’especialitat
concreta a la qual s’adreça la sessió i es
donen pautes sobre el consentiment
informat. El certificat mèdic de defunció és
un altre dels documents medicolegals que
generen dubtes entre els professionals i,

arran de les diferents demandes rebudes
pels centres d’atenció primària, s’ha afegit
una sessió sobre aquest tema a l’oferta
inicial.
L’assessoria jurídica del Col·legi dóna
recomanacions als professionals sobre
l’accés a la història clínica, els informes
mèdics i els certificats mèdics en una sessió
sobre responsabilitats dels professionals en
relació amb la documentació clínica. La
sessió a càrrec de l’advocada del CoMB,
Mercedes Martínez, suscita molt interès
entre els metges, sobretot de l’àmbit de
l’atenció primària, ja que han de complimentar diàriament un gran volum de
documentació clínica que forma part del
procés assistencial, en ocasions genera
dubtes, tant pel que fa a la redacció com
a la responsabilitat professional.
Des de 2014, aquest apropament del
Col·legi als centres de treball del metges
s’ha materialitzat amb l’organització de 104
sessions informatives als centres. Si esteu
interessats que el Col·legi en faci alguna al
vostre centre, podeu contactar amb la
Unitat de Participació a través del correu
participacio@comb.cat. 
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Taula rodona
Entrevista completa a:
www.youtube.com

Què passa a les urgències?
Metges d’atenció primària
i d’hospital analitzen la situació

A

nna Carreres, cap de Servei
d’Urgències de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i
vocal de la Junta del CoMB, va
moderar una taula rodona sobre la situació als serveis d’urgències, en la
qual van participar Gustavo Losada, metge
de família del SAP Litoral Esquerra i responsable del Procés d’Atenció Urgent de
l’àmbit de Barcelona Ciutat, i Mireia Puig,
directora de la Unitat d’Urgències de l’Hospital de Sant Pau.
Anna Carreres.- Què creieu que està
passant d’uns anys cap aquí a les urgèn
cies? Esteu d’acord que les constants
saturacions no són un problema propi
dels serveis d’urgències, sinó, més avi
at, el reflex d’un problema més global
del sistema?
Gustavo Losada – És un problema global
que està posant molta tensió a tot el siste-
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ma i que no tenim ben resolt. En l’atenció
urgent, cal immediatesa i un sistema que
es coordini millor.
A.C. – S’han produït canvis importants
en el perfil de malalt. S’ha incrementat
de manera significativa el nombre de
malalts crònics, ancians fràgils, malalts
oncològics..., però el sistema sanitari
no s’ha adaptat a aquestes noves situa
cions i demandes. Als serveis d’urgènci
es hospitalaris, hi va qui hi hauria d’anar
i es fa tot el que s’hauria de fer?
Mireia Puig. –Tots els Serveis d’Urgències
atenem pacients amb patologia emergent i
molt greu, que requereixen atenció immediata i urgent. Tot i això, aquests pacients
consumeixen molts recursos mentre estan
als serveis d’urgències, però no els saturen
perquè proporcionalment són un nombre
petit. A l’altre extrem tenim malalts amb
patologies complexes, però no greus. Do-

nen feina, però saturen mínimament el servei perquè sovint no requereixen ingrés, i
marxaran després d’unes hores en ser visitats. Però el que realment pot condicionar
la saturació és una tipologia de pacients,
que hem vist augmentar en els darrers
anys, i que són sobretot pacients grans i
amb malalties cròniques. Front aquest perfil de pacients és molt important ser resolutius i buscar una bona coordinació amb
l’entorn pre i posthospitalari per aconseguir solu
cionar els problemes de salut,
aconseguint estades a urgències i hospitalàries el més breu possibles.
A.C. – Si no podem controlar gaire l’en
trada a urgències, com podríem poten
ciar el drenatge de pacients per evitar
la saturació?
G.L. –A gairebé tots els àmbits de l’atenció
primària s’han iniciat accions proactives, de
seguiment estructurat de pacients amb insuficiència cardíaca i MPOC, coordinades
amb unitats que poden oferir de manera
programada intensitat de tractament i reduir així l’atenció urgent. Pel que fa al pa
cient més espontani de complexitat més o
menys baixa, encara hi ha marge per atraure’ls en horari d’atenció primària o fins i tot
en horaris de CUAP i oferir-los un alt nivell
de resolució i de satisfacció.
M.P. – Quan el malalt arriba a urgències d’un
hospital, hem de fer una planificació diag
nòstica i terapèutica ajustada a les seves
necessitats clíniques, funcionals i socials.
L’equip de primària és qui ho sap millor que
ningú, perquè coneix el pacient quan no
està aguditzat. I tenim eines, com l’accés a la
història clínica compartida per buscar el millor entorn de tractament per a cada malalt:
hospital, sociosanitari, hospitalització a domicili o equips d’atenció residencial. Hem
de ser capaços de registrar tota l’activitat
que fem perquè l’equip de primària pugui
entomar el final del tractament.

Taula rodona

Gustavo Losada, Mireia Puig i Anna Carreres

A.C. – El malalt oncològic ha esdevingut
un pacient molt freqüentador d’urgèn
cies. Els hospitals oncològics, a més de
ser terapèutics, haurien de resoldre de
mandes espontànies?
M.P. – A l’hospital de Sant Pau ja es treballa
així, amb un hospital de dia que a banda
d’activitat programada fa activitat espontània, i que en cas de generar ingrés, s’intenta que aquest pacient no hagi de traslladar-se a urgències i que pugui ingressar
directament.
A.C. – Un altre perfil que sovint satura
els boxes d’urgències és el malalt de
residència. Com hauríem d’enfocar
aquests casos?
G.L. –La nostra proposta és anar cap a una
atenció semblant o igual a la del pacient
que està al domicili. S’ha de tenir en compte que les residències són molt heterogènies quant a nivell d’atenció i que el contacte d’aquests malalts amb l’atenció
primària és molt baix.
M.P. –Són malalts opacs al sistema i es troba a faltar el paper del metge de capçalera. Són pacients fràgils, d’edat avançada i
amb comorbiditat, i que sovint presenten
reaguditzacions que poden requerir
valoracions clíniques o tractaments que
no sempre es poden realitzar a la residència. En aquests casos pot caldre un trasllat
a un CUAP, un Hospital o un Centre socio-

sanitari en funció de les necessitats del
pacient.
A.C. –Un servei d’urgències hospitalàri
es hauria d’estar perfectament engra
nat amb la resta de l’hospital.
M.P. A l’hospital, nosaltres tenim una estructura transversal que anomenem procés d’atenció urgent. El malalt segueix un
procés en el qual els primers que han d’intervenir són els metges d’urgències, després l’especialista, la unitat d’intensiu, etc.
Els malalts són nostres i dels serveis receptors des del moment que entren a l’hospital. Això facilita molt les transferències. És
imprescindible tenir unes admissions centralitzades que controlin tant l’ingrés urgent com l’activitat programada de l’hospital. Un servei d’urgències que competeix
contra el programat no és l’ideal.
A.C. –Recentment s’ha presentat el Pla
Nacional d’Urgències de Catalunya on
es descriuen deu eixos d’acció. El segon
situa l’atenció primària i la comunitat
com a primer nivell d’atenció per a les
urgències de baixa i mitjana complexi
tat.
G.L. -Absolutament d’acord, amb accessibilitat als dispositius d’urgències (CUAP o
ACUT) les 24 hores del dia, des d’on poden
oferir més intensitat de tractament i fer exploracions complementàries bàsiques. És

un recurs fonamental per a totes les urgències d’una zona. Després hi ha el paper que
pot fer l’atenció primària en la patologia
crònica per aconseguir que baixi el volum
de pacients que entren a les urgències dels
hospitals. A Barcelona, ja hi ha un pilot a
Horta i a l’Esquerra de l’Eixample, en què
l’atenció primària pot ingressar directament pacients en unitats de subaguts.
A.C. – Deixarem de parlar de les satura
cions l’hivern vinent?
M.P. –Hem de fer un esforç importantissim
per adaptar-nos a les noves necessitats.
Cal entendre que els circuits de derivació
no estan pensats per treure’s de sobre el
malalt, sinó per trobar la millor solució. Els
centres de subaguts són una peça clau,
però els canvis han de començar pels serveis d’urgències.
A.C. – Tornant al començament i, pel
que hem parlat, podem dir que la satu
ració a les urgències és un símptoma
que el sistema sanitari necessita remo
delacions per donar resposta a les ne
cessitats actuals. També hauríem d’ex
plicar als ciutadans que necessitem la
seva col·laboració per anar reduint les
saturacions de les urgències hospitalà
ries en els propers anys. Crec ferma
ment que el problema d’urgències té
solució. 
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Nous serveis

Les noves
funcionalitats
de l’app
del Col·legi
Interactuar amb el Col·legi ara és més fàcil
que mai. Noves funcionalitats s’incorporen
a l’app “MetgesBarcelona”, un nou canal
de comunicació que permet interactuar
amb la institució a través d’un sistema
d’identitat digital instal·lat al dispositiu
mòbil.

L’app es pot baixar des de l’App Store
(per a dispositius Apple) i Play Store
(per a Android) cercant
per MetgesBarcelona.
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RÀPID ACCÉS
AL SERVEI D’OCUPACIÓ

IDENTITAT MÒBIL
PER RENDA 2016

Què:
Permet a tots els col·legiats consultar
les ofertes de feina de l’àmbit de la
medicina que estan en gestió.

Què:
Permet sol·licitar i descarregar el
Certificat Quota – Renda per col·legiat.

Per què podràs:
• Veure el teu currículum que consta a
la Borsa de treball.
• Informar de canvis en el currículum
per tal que s’hi incorporin.
• Consultar les ofertes publicades i
sol·licitar informació.
• Veure el registre de les ofertes en què
estàs inscrit, i valorar-les i informar el
Servei d’Ocupació de l’estat de la teva
candidatura.

Perquè podràs:
Descarregar el document on es
detallen els imports que per diferents
conceptes has satisfet al Col·legi durant
l’exercici 2016 i que et pot ser d’utilitat
fiscal per a la declaració de l’IRPF.
(2016). 

La Junta informa
L’Assemblea de Compromissaris
aprova els comptes del 2016

E

l passat mes de març va tenir lloc
una nova sessió de l’Assemblea de
Compromissaris. L’ordre del dia estava centrat en qüestions com les
activitats realitzades al llarg de
l’any, la presentació de la Memòria de Secretaria, i l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2016.

tavo Tolchinsky, va presentar com és habitual, la Memòria de Secretaria del 2016, un
recorregut per les activitats amb més impuls que enguany han estat presentades al
voltant de cadascuna de les tres funcions
del Col·legi: vetllar per la bona pràctica
mèdica, defensar i representar la pro
fessió i donar suport als col·legiats.

Actuacions destacades de la Junta
en els últims mesos
El president Jaume Padrós va repassar les
principals activitats amb què han abordat
una de les qüestions prioritàries en l’agenda del col·lectiu mèdic: la millora de les
condicions professionals dels metges. És
en aquest punt, on va destacar la seva compareixença al Parlament de Catalunya, per
informar sobre l’elevat grau de precarietat
laboral que afecta els metges i metgesses,
tant al sector públic com al privat, les diferents reunions amb els responsables de
l’Institut Català de la Salut (ICS), i les trobades amb les patronals Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) i Consorci de Salut i Social
de Catalunya (CSC). En aquestes trobades
es va abordar no només el tema de la precarietat, sinó també el de la conciliació de
la vida laboral, familiar i personal dels metges, una altra prioritat del Col·legi.

Els instruments emprats per vetllar per la
bona pràctica mèdica han estat diversos i
molt variats, entre els quals: els quaderns
de la bona praxi, els documents col·legials,
deontològics i de seguretat clínica, i el Programa d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM),
de la Fundació Galatea, on segueixen prioritzant les incorporacions voluntàries dels
metges que hi són atesos.

Altres actuacions que va esmentar foren: els
seminaris sobre la preparació de la jubilació
dels metges; la creació del Cercle de Salut
(un fòrum de reflexió que vol ser un espai
de debat sobre polítiques sanitàries per tal
de formular propostes al Departament de
Salut perquè les pugui implantar) o les jornades d’orientació MIR, entre d’altres.
Memòria de Secretaria
A continuació, el secretari de la Junta, Gus-

Quant a l’objectiu de defensar i represen
tar la professió, Tolchinsky va fer un repàs
a les activitats com el 3r Congrés de la Professió Mèdica, les sessions impartides per
la Unitat de Participació (UP) i els diferents
canals de comunicació que el Col·legi fa
servir per aproximar la Institució al col·le
giat i a la ciutadania.
Per donar suport als col·legiats i contribuir a què desenvolupin la seva activitat
professional amb garanties i seguretat es
va fer esment de la gran varietat de serveis
(jurídics, asseguradors, financers, d’ocupació, etc.) ajuts (per a la cooperació, conciliació, precarietat laboral, etc.), i cursos de
formació que cobreixen totes i cada una
de les necessitats professionals i personals
dels col·legiats.
També hi va haver temps per destacar altres temes com ara són les accions de cooperació (Mediconcert, la Jornada de Salut

Global, les beques Bada, etc.) i la iniciativa
Metge Emprenedor a través de la qual
s’ajuda metges i altres professionals sanitaris a impulsar la creació de noves empreses d’alta tecnologia en l’àmbit mèdic que
contribueixin a generar projectes amb impacte social.
Participació i aprovació del balanç
i la liquidació pressupostària
Per finalitzar la sessió, Lluís Esteve, tresorer
del Col·legi, va presentar el balanç i la liquidació pressupostària del 2016. Aquests estats comptables foren auditats de manera
externa i en aquesta Assemblea van ser
aprovats favorablement amb el 74 % dels
vots.
De manera molt resumida, dels comptes
del 2016 destaca un augment d’ingressos
per sobre del pressupostat gràcies a les
quotes col·legials, a l’increment d’inscrip
cions al Centre d’Estudis Col·legials, a l’alliberament dels fons del litigi amb la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección
Social de Médicos Príncipe de Asturias
(OMC) i a l’aportació directa i sostinguda
del Grup Med.
D’altra banda, l’augment de la despesa per
sobre del pressupostat ha pogut ser compensat per l’augment dels ingressos ordinaris (treballs externs, arrendaments i cànons, reparació i conservació, professionals
i relacions institucionals, etc.).
Com a conclusió, el tresorer va exposar
que el pressupost liquidat compta amb la
dotació més gran destinada a programes
socials de tota la història del Col·legi de
Metges de Barcelona. 
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Dossier
Cent vint anys de publicacions
d’informació col·legial (1897-2017)
Aprofitant l’efemèride de la publicació del número 150 de la revista del
Col·legi, revisem el nostre fons documental i presentem l’evolució d’aquesta
publicació, que va néixer el 1897. Al llarg d’aquests 120 anys d’història ha
volgut ser el pont de comunicació entre el Col·legi i els metges i metgesses.
El Boletín Oficial del Colegio de Médicos
de Barcelona (1897-1898) [1] es va crear
com a òrgan d’expressió de les activitats
i accions del recentment creat Col·legi de
Metges de Barcelona. La revista mostrava
les reunions de la Junta, els pressupostos,
també notícies i disposicions científiques
i professionals. El 1898 el Boletín va
desaparèixer, quan el Col·legi va deixar de
ser municipal i va passar a ser provincial.

3

1926-1930

4

1930

2

1922-1923
1

1897-1898
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El 1922, el Col·legi va començar a editar la
revista Medicina. Revista Gráfica-Médico-Quirúrgica (1922-1923) [2]. Allunyada
de l’anterior butlletí, aquesta publicació
va introduir el disseny, les fotografies i la
publicitat. Contenia articles originals
sobre matèries científiques i pràctiques.
També extractes d’articles importants
publicats en altres revistes mèdiques.
Sempre amb l’objectiu de mostrar
l’actualitat mèdica.

El 1926, quan es va establir la col·legiació
obligatòria, el Col·legi va reprendre la
publicació del Boletín del Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia de Barcelona
(1926-1930) [3]. Una revista que recuperava la sobrietat, però que alhora va introduir
la publicitat a la portada. El Boletín
publicava els pressupostos i les actes de les
reunions de la Junta. I sempre en defensa
de la col·legiació. El 1930, la Junta va
acordar una sèrie de renovacions en la
gestió del Col·legi, entre les quals es va
potenciar l’ús de la llengua catalana, amb la
publicació del Butlletí del Col·legi Oficial de
Metges de la Província de Barcelona [4], el
número 31 d’abril de 1930.

Dossier

7
5

1968

1949-1957

9

1976

8

1971
6

1959-1978

El Col·legi va mantenir una estreta relació
amb el Sindicat de Metges de Catalunya
(SMC) i durant uns anys van compartir
càrrecs directius i la revista el Butlletí del
Sindicat de Metges de Catalunya
(1932-1937). Després de la Guerra Civil, el
Col·legi no va tenir una publicació
periòdica fins al 1949. Va participar en
suplements, en revistes mèdiques i en
emissions radiofòniques, fins a la creació
del Horizonte: boletín mensual de la
C.A.S.O.E (1949-1957) [5]. Portaveu de la
Comisión Asesora de la Seguridad Obligatoria Española (CASOE). Una de les comis
sions que s’havien creat a partir de 1945,
per tractar els temes dels metges del SOE.

El 1959, la nova Junta presidida pel
doctor Lluís Trias de Bes va recuperar la
revista portaveu del Col·legi, Información
colegial (1959-1978) [6]. La informació
al col·legiat era l’objectiu principal de
la revista. La publicació informava
àmpliament sobre el Col·legi i les
activitats desenvolupades per les
seccions col·legials. No mostrava
tendències, però sí que va ser un
exponent de l’obra social i les aspiracions
dels col·legiats. El 1964, la Junta va
acordar la construcció d’un nou edifici
que pal·liés la manca d’espai del Casal del
Metge. L’edifici de l’arquitecte Robert
Terradas i Via es va inaugurar el 14 i 15
de desembre de 1968. A partir de llavors,
la silueta de l’edifici es va convertir en un
símbol del Col·legi i de la revista [7].

El febrer de 1971, la revista va encetar la
seva tercera temporada amb la inclusió de
publicitat a la portada. La nova Información colegial [8] era mensual i aspirava a
ser un pont d’unió entre la Junta i la
col·legiació. Amb tres objectius marcats:
publicar i difondre la situació general del
Col·legi. Plasmar les múltiples activitats de
la Junta Directiva i de les seccions
col·legiats, i per a l’últim, convidava a tots
els col·legiats a enviar crítiques i suggeriments de la gestió col·legial. El 7 d’abril de
1976 es va escollir la primera Junta
democràtica, presidida pel doctor Carles
Pijoan. La nova Junta va engegar la
renovació democràtica i la catalanització
del Col·legi amb l’edició en català de la
revista Informació col·legial [9]. Al número
66 de 1976 es tornava a la sobrietat, es van
substituir els Extractes d’Actes per la Secció
de Notícies d’interès col·legial i es va
promoure les cartes al Director de la
Tribuna Oberta.
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Dossier
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Coincidint amb el nou Estatut d’Autonomia
de Catalunya, l’octubre de 1979, la revista
del Col·legi va recuperar el nom original
dels anys trenta Butlletí. Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona [10]. Un nou format
gran amb fotografies i sense publicitat. En
un període de transició democràtica i
reforma sanitària, el butlletí va seguir amb
l’objectiu primer de ser un vincle entre la
Junta i els metges col·legiats. Aquesta nova
revista cercava informar el col·legiat de les
inquietuds, decisions i també la manera
com la Junta afrontava els afers col·lectius.
El 1984, el COMB: butlletí informació
col·legial (1984-1987) [11] va disminuir el
seu format i va recuperar la publicitat en
color. Va seguir amb els mateixos objectius
i també amb la publicació d’articles de fons
sobre la Llei General de la Sanitat, la
reforma de la medicina extrahospitalària,
entre d’altres temes.

El 1988, es va canviar el nom del butlletí a
Servei d’informació col·legial (conegut com
SIC) [12], la numeració del qual ha arribat
fins ara. Aquesta revista va recuperar les
actes de les reunions i l’activitat de les
seccions col·legials. Els articles de fons es
van publicar a part, en una nova revista
Metge i Societat. Al llarg de vint-i-cinc anys
de funcionament, el SIC es va anar
ampliant i va incorporar la informació
generada per l’activitat del Col·legi amb un
format més periodístic [13]. El 2013, el
número 139 va aparèixer amb un format i
nom totalment renovats. COMB Revista del
Col·legi de Metges de Barcelona [14] amb
nou disseny gràfic, on es potenciava la
informació a través de les imatges. La
revista ofereix una informació bàsica que
es pot ampliar mitjançant un QR que remet
al web del CoMB. A partir del número 149
s’ha implementat el format HTML, que
s’adapta a mòbils, tauletes i ordinadors en
general. Així, els metges i metgesses
poden accedir més fàcilment a la
informació que els pugui interessar des de
qualsevol dispositiu.

Bona praxi

Les restriccions de moviments
dels usuaris institucionalitzats

L

a societat actual ha evolucionat cap
a l’apoderament de les persones i
els professionals de la salut i les institucions sanitàries han de posar els
usuaris al centre de l’atenció. Qualsevol mesura privativa de llibertat, com la
restricció dels moviments, tindrà, doncs,
repercussions morals, ètiques, socials i jurídiques ja que en resulta afectat un dret fonamental de les persones, a més d’atemptar contra valors com la dignitat i la mateixa
autoestima personal.
El passat mes d’octubre de 2016 es va presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució sobre les contencions
mecàniques aplicades a usuaris ingressats en centres de l’àmbit residencial i sociosanitari per limitar els seus moviments.
El diputat Jordi Soler es va posar en contacte amb la Junta de Govern del CoMB
sol·licitant la nostra supervisió i suggeriments, per tal com hi havia l’oportunitat
de presentar una proposta de transacció
per millorar el text. Feta la valoració de la
primera proposta, i assolit l’acord amb el
primer paràgraf plantejat inicialment, es
van afegir els dos punts següents, seguint
l’assenyalat al Quaderns de la Bona Praxi
32 del CoMB, de tal manera que, finalment, el text presentat va quedar així:

justificació, les normes, els materials homologats, el procediment i l’avaluació
posterior que cal seguir en els casos de
contenció mecànica o immobilització de
pacients/interns, als centres geriàtrics i
sociosanitaris.
2. Recordar que la contenció física és sempre un tractament mèdic que ha d’indicar un metge, que es fa de manera excepcional en situacions clíniques molt
justificades, que es documenten a la història clínica i que està protocol·litzat
pels col·legis professionals i que, com
qualsevol acte mèdic, està subjecte a la
bona praxi, a l’ètica mèdica i a la legislació vigent relacionada.
3. 
Instar l’Administració a mantenir, respectant en tot moment les prescripcions
facultatives, un control estricte d’aquestes prescripcions i que siguin sancionats
els centres on no es facin sota indicació i
supervisió mèdica, com també on no
s’utilitzin contencions homologades, i
eradicar així els casos de mala praxi i
l’alarmisme social.

El Parlament de Catalunya insta el Go
vern de la Generalitat a:

El 13 d’octubre de 2016 la transacció es va
assumir i això va permetre que la proposta
final fos aprovada per unanimitat pel Parlament, amb un reconeixement especial
per a tota la bona feina feta pels professionals de l’àmbit sociosanitari i residencial.

1. Impulsar un estudi amb l’acord dels professionals del sector per a l’elaboració
d’un protocol obligatori i comú per a
tots els centres catalans (públics, privats
i concertats) on es reguli i s’estableixi la

Des de la Junta de Govern del CoMB aplaudim
el text final aprovat que permet comprendre
millor i fer prevaldre la bona praxi assistencial
amb pacients vulnerables quan calgui restringir-los el moviment. Igualment, ens congratu-

lem de la bona disposició dels grups parlamentaris a l’hora de trobar punts de consens i
que la nostra aportació a través del diputat
Soler hagi contribuït a fer-ho possible.
Finalment, vull agrair als companys i companyes de les seccions col·legials de l’Àmbit Sociosanitari i de Residències Geriàtriques la seva resposta ràpida i diligent, com
ho ha estat sempre. 

Anna Olivé i Torralba,
vocal de la Junta de Govern del CoMB.
Presidenta de la Junta de la Secció de Metges
de l’Àmbit Sociosanitari
Vocal de la Junta de la Secció de Metges
de Residències Geriàtriques
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Actualitat sanitària
Cercle de Salut, nou fòrum de reflexió i debat
sobre el sistema sanitari

Un ampli grup de més de setanta professionals de l’àmbit de la salut van crear el mes
de gener el Cercle de Salut, fòrum de debat
i reflexió interessat en la millora del sistema
sanitari de Catalunya, i amb l’objectiu de
donar resposta adequada als reptes que
planteja la societat catalana actual i a les demandes socials en matèria de salut.
L’acte de presentació d’aquesta nova
entitat es va celebrar el 13 de febrer a
l’Hospital Sant Joan de Déu. El seu primer
president, Miquel Bruguera, va exposar
l’ideari d’aquesta associació, indicant que
els promotors de la iniciativa volen aportar
criteris i participar en els processos d’elaboració de polítiques en l’àmbit de la salut
i en la modernització del sistema sanitari,
en defensa de la ciutadania actual i de les
generacions futures. Segons Bruguera, el
Cercle de Salut es proposa crear un espai
de reflexió en el qual tinguin cabuda debats, l’elaboració d’informes, propostes i
tota mena d’activitats divulgatives d’experiències basades en l’evidència de la
seva efectivitat i en l’anàlisi rigorosa de les
dades disponibles, que puguin plantejar
bases de millora i de sostenibilitat del sistema de salut. En el marc de l’acte, Josep
Figueras, director de l’Observatori Europeu de Sistemes i Politiques de Salut i director del Centre Europeu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va
pronunciar la conferència Sistemes de salut
a Europa Quo Vadis?.
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La nova entitat té el suport del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya, el
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi d’Enginyers, el Col·legi
d’Economistes, la Societat Catalana de
Gestió Sanitària, el Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya, i el Centre de
Recerca en Economia i Salut (CRES) de la
Universitat Pompeu Fabra. Entre els professionals que l’han impulsat hi ha Miquel
Bruguera, Lluís Bohigas, Josep Fusté,
Francesc José María, Manel del Castillo,
Olga Pané, Francesc García Cuyàs, Marc
Soler i Montse Teixidor. Al manifest fundacional del Cercle de Salut, s’hi van adherir més de dos-cents professionals del
sector. 

Suport a la candidatura
de Barcelona com a seu
de l’Agència Europea
del Medicament
Els Col·legis de Metges i Farmacèutics de
Barcelona i els d’Economistes i Enginyers
Industrials de Catalunya donen suport a la
candidatura de la capital catalana com a
seu de l’Agència Europea del Medicament
(EMA).
Els quatre col·legis consideren que Barcelona és l’emplaçament idoni per a l’EMA
atesa la seva importància com a clúster d’investigació en el camp de la salut i per la força
de la indústria del medicament. D’altra banda, recorden que l’agència atraurà empreses
i científics d’àrees vinculades a la biomedicina, la biotecnologia, la bioenginyeria, etc. i
obrirà noves oportunitats per als professionals de les ciències de la salut. 

Debat sobre la regeneració de la sanitat pública
En un debat sobre Regeneració de la sanitat
pública: més diners sense despesa efectiva?,
coorganitzat pel Col·legi de Metges de
Barcelona, la Fundació Salut, Innovació i
Societat de Novartis, i el Cercle de Salut, es
van abordar diversos aspectes com: solvència i universalisme, finançament interterritorial, accés a prestacions i serveis sense malbaratament, reptes per al lideratge
de la professió mèdica, adaptació del model assistencial a les necessitats de l’evolu-

ció epidemiològica, demogràfica i tecnològica, govern obert de dades, salut
pública intersectorial i horitzons de la cohabitació públic-privada.
Un col·lectiu plural de professionals de
la medicina, infermeria, serveis socials, líders de l’associacionisme dels pacients,
analistes de la política sanitària i directius
dels sector social i sanitari van debatre sobre diversos escenaris de transformació de
la sanitat pública. 

Professionals

Creu de Sant Jordi

Distinció a Jaume
Padrós, Anna Hospital,
Montserrat Freixer
i la Fundació Privada
Olga Torres

E

Jaume Padrós Selma, metge, per la seva
trajectòria que combina la medicina i la
preocupació per les qüestions socials.
President actual del Col·legi de Metges de
Barcelona, va ser cofundador del primer
banc d’aliments de l’Estat espanyol i impulsor del Programa de Renda Mínima d’Inserció (PIRMI). Ha promogut programes sobre
la salut dels professionals sanitaris des de la
Fundació Galatea i l’European Association
for Physician Health (EAPH).

Fotògraf: Rubén Moreno

l Govern de la Generalitat de Catalunya ha distingit tres personalitats
i una institució vinculades a l’àmbit
de la salut d’entre 29 personalitats
i 23 entitats que han rebut el guardó, que és un dels màxims reconeixements
que concedeix la Generalitat. El Col·legi vol
reconèixer també la tasca del guardonats.

Anna Hospital Ribas, metgessa, per les seves importants realitzacions en la medicina
forense i, particularment, en el camp de
l’odontologia forense, en el qual és una referència. Ha estat enviada en missió especial
en casos de grans catàstrofes per ajudar a
identificar víctimes, tasca que ha dut a terme combinant el rigor tècnic amb la qualitat humana.

Montserrat Freixer i Puntí, activista contra el càncer, per l’extensa tasca desenvolupada en la lluita contra aquesta malaltia.
Fundació Privada Olga Torres, per la seva
constant dedicació a la investigació del càncer i la seva relació amb alteracions immunològiques. 

Homenatge al doctor Joan Rodés
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB)
i els professionals de la medicina es van
aplegar, el passat febrer a la seu del Col·
legi per retre un acte d’homenatge al
doctor Joan Rodés, reconegut hepatòleg
a escala internacional i un dels principals
impulsors de la recerca mèdica a Catalunya i a l’Estat.
La presentació de l’acte d’homenatge al
doctor Rodés la va fer el president del
CoMB, Jaume Padrós, qui va ressaltar que
va ser un exemple d’excel·lència professional i personal. La vessant humana, la de
creador d’un servei i d’una escola, la de re-

ferent de l’hepatologia espanyola i europea, i la de la seva tasca a la Universitat i en
la recerca, la van fer els seus companys de
professió: Miquel Bruguera, Pere Ginés, Rafael Esteban i Miquel Vilardell.
Els conferenciants van destacar la carrera
assistencial, científica i també gestora de
Rodés, que va estar sempre vinculada a
l’Hospital Clínic, del qual va ser director general entre 2003 i 2008, i a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). La seva figura ha esdevingut
un pilar fonamental en la història dels darrers 50 anys de l’Hospital Clínic. 
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Cooperació
Entrevista
Ferran Morell,

pneumòleg del Vall d’Hebron Institut de Recerca, professor emèrit
de la UAB i president de l’ACIDH

“És important la presència dels metges
en les associacions solidàries catalanes”

L

’Associació Catalana per a la Integració i el Desenvolupament de les
Persones amb Intel·ligència Límit
(ACIDH) és una associació privada
sense afany de lucre que també
disposa d’una Fundació per poder tutelar
persones amb Intel·ligència Límit (IL) que
ho sol·licitin. Conversem amb Ferran Morell
que ens explica les tasques d’aquesta associació.
Què es considera una persona
amb Intel·ligència Límit (IL)?
Són aquelles persones amb un coeficient
d’intel·ligència que es troba just per sota
del considerat normal per l’OMS. Entre l’1 i
l’1,5 % de les persones. El problema és que
no es diagnostiquen.
Quins són els principals problemes
de la IL i què hi pot fer l’ACIDH?
La seva problemàtica i la injustícia deriven
de les menors capacitats d’aquestes persones per interactuar amb la resta d’individus en una societat tan competitiva com la
nostra. L’ACIDH intenta ajudar-los a formar-se, a conviure, a fer esport... I els busca
una feina per tal que puguin portar una
vida autònoma i el més normal possible
segons les seves capacitats.

És important tenir un diagnòstic
com més aviat millor?
Si no es diagnostica la discapacitat de manera primerenca, els nois o joves poden estar
sotmesos a una pressió i a una incomprensió
que fan que el seu patiment sigui més gran.

L’ACIDH disposa també d’una Fundació?
La Fundació va ser creada per portar a terme les tuteles a les persones que ens encomanen, que pot ser durant tota la vida.
Actualment donem aquest servei a uns
cent tutelats.

De quines prestacions d’ajut
disposa l’ACIDH?
Tenim una escola, actualment amb uns noranta alumnes, on s’imparteix una ESO
adaptada (6 anys en lloc de 4), i també una
formació professional adaptada. Es dona
importància al lleure i l´esport per tal de
facilitar la seva màxima integració (tenim 5
equips de bàsquet, de futbol, tennis de
taula, etc.). També disposem d’un programa de cerca de feina, sabent que les empreses per cada 50 treballadors han de
contractar una persona que tingui alguna
discapacitat. L’ACIDH disposa de pisos-
habitatge i constantment en busca de
nous, per tal que els nostres usuaris puguin viure plegats i de manera independent, encara que supervisats pels nostres
educadors socials. És bàsic el suport del
nostre equip psicològic, experts en IL, tant
per als mateixos usuaris a l’hora d’efectuar
un diagnòstic precís, com per orientar-los a
ells i als seus familiars.

Com poden ajudar els companys
i companyes metges?
Ho resumiria en 5 possibilitats: sospitant
el diagnòstic dels pacients amb IL i sabent
on enviar-los; coneixent l’existència d’associacions com la nostra; fent tasques de
voluntariat un cop per setmana o més si es
vol necessitem psiquiatres, psicòlegs, logopedes, metges de l’esport, cercadors de
fons econòmics, etc.; fent-se socis (a partir
de 10 € al mes) i fent alguna aportació econòmica.

Tot a punt per a la 3a edició
del Mediconcert
El pròxim 1 de juny de 2017, a la Sala Luz de
Barcelona, se celebrarà la 3a edició del Mediconcert en la qual bandes de música moderna integrades per almenys un metge
faran un concert solidari per recaptar fons
per a les Beques Bada.
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Vine al concert!

Actuaran:

L’ACIDH està situada al barri de Gràcia,
al carrer Siracusa, 53. Es pot contactar
mitjançant el web www.acidh.org o per
telèfon: 932859977. Si es vol visitar l’entitat,
el quart dimarts de cada mes fem una
presentació reglada a tothom que vulgui
venir, de les 12 a 13 hores.

Cooperació

condicions especialment dures i a una intensificació dels factors que generen estrès. “No és el mateix emigrar en condi
cions difícils que en condicions extremes”,
afirma. En els darrers anys, l’emigració s’ha
convertit per a milions de persones al món
en un procés que genera uns nivells d’estrès tan intensos que arriben a superar la
capacitat d’adaptació humana. D’aquí ve la
referència a l’Odissea d’Ulisses, qui va patir
innombrables adversitats i perills allunyat
dels seus éssers estimats.

Les persones refugiades
i la síndrome d’Ulisses

E

l doctor Joseba Achotegui va descriure l’any 2002 la síndrome
d’Ulisses, o síndrome de l’immigrant amb estrès crònic i múltiple.
Davant la situació extrema i dramàtica que actualment viuen milers de
persones refugiades o que demanen refugi al món, Achotegui recorda que la
nostra societat té “l’obligació moral i legal” d’ajudar-les, però alerta que, per acollir, “cal fugir del paternalisme i disposar
d’un pla que asseguri als refugiats l’autonomia necessària per desenvolupar un
projecte de vida”.
Joseba Achotegui és psiquiatre i psicoterapeuta i va ser president de la Secció de Metges Psiquiatres del Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB) entre els anys 1997 i 2000.
Actualment, és director del Servei d’Atenció
Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i
Refugiats (SAPPIR) que funciona des de
l’any 1994 a la Fundació Sant Pere Claver de
Barcelona. És també professor titular de la
Universitat de Barcelona i professor col·laborador de la Universitat de Berkeley (Califòrnia, EUA), a més de secretari general de la
secció de Psiquiatria Transcultural de l’Associació Mundial de Psiquiatria (WPA) i fundador de la xarxa internacional Atenea de su-

port psicològic i psicosocial a immigrants
en situacions extremes.
Actualment, la síndrome d’Ulisses, descrita
per Achotegui i registrada pel mateix doctor i pel Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB), té el reconeixement de la comunitat mèdica i científica internacional. Es refereix al conjunt de símptomes psíquics i
somàtics que apareixen en persones migrades sotmeses a uns nivells d’estrès molt
intensos i que sovint esdevenen crònics.
No es tracta de cap malaltia, sinó d’un quadre reactiu davant de situacions de dol migratori extrem que no poden ser elaborades per les persones que les pateixen.
Segons Achotegui, constitueix un problema de salut emergent als països d’acollida
d’immigrants al qual no s’està donant una
atenció adequada, o bé perquè es banalitza, o bé perquè es medicalitza en excés, en
lloc d’oferir una resposta integral amb suport sanitari, social i comunitari.
Es pot dir que la història de la humanitat és,
en gran part, la història de les migracions.
Cadascuna amb les seves característiques
específiques. No obstant això, el doctor Achotegui alerta que les migracions que s’estan produint al segle xxi van associades a

Els factors d’estrès als quan han de fer front
actualment les persones migrants van més
enllà del clàssic estrès causat per l’adaptació a un nou país i a una nova cultura:
• Soledat i separació forçada dels éssers
estimats
• Sentiment de desesperança pel fracàs
del projecte migratori i per l’absència
d’oportunitats
• Lluita diària per la supervivència (trobar
aliments, trobar un sostre on dormir...)
• Por i, fins i tot, terror que experimenten
en els viatges (pasteres, interior de
camions, etc.)
• Amenaça constant de les màfies, dels
abusos, de la detenció i de l’expulsió
• Indefensió i manca de drets.
Segons el doctor Achotegui, “hi ha una gran
deshumanització en la manera d’abordar les
migracions d’avui dia, ja que es presta molt
poca atenció als sentiments i a les vivències
dels protagonistes, els immigrants”. 

Entrevista a Joseba
Achotegui:
www.youtube.com/
combarcelona

REVISTA DEL
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Seccions col·legials i juntes comarcals
JUNTES COMARCALS
Vint metges premiats per les juntes comarcals durant el 2016
Les juntes comarcals del Col·legi de
Metges de Barcelona van premiar l’activitat professional i científica a les propostes presentades per 20 metges durant l’any 2016. Els premiats i becats van
ser els següents professionals:
Premi de la Jornada Sanitària del Ma
resme: Esther Mans Muntwyler (1), Antonio Casanova Ucles (2) i Juan Carlos
Yebenes Reyes (3).
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Premis Sanitat d’Osona: Ferran Roses
Noguer (4) i Jordi Amblas Novellas (5) i Pere
Roura Poch (6).
Premi Bages de Ciències Mèdiques: Jordi Aligué Capsada, Roser Ordeig Villanueva, Josep Ordeig Calonge i Antonio San
José Laporte (7).
Beca Bages al Metge Jove: Irene Cornet
Pujol (8) i María Esperanza del Junco Rodríguez (9).
Premi Bages de Vivències Mèdiques: Josep Maria Muixí Rosset (10).
3

4

Premi Metge Bagenc 2016: Emili Marquilles Figueres (11).
Premis Sanitat del Baix Llobregat:
Francesc Borrell Carrió (12), Miquel Bioque Alcázar (13), Antonio Serrano Blanco (14) i Maria Teresa Peñarrubia Maria
(15).
Premi Dr. Plans del Vallès Occidental:
Carmen Expósito Martínez (16) i Montserrat Romaguera Bosch (17).
Premi Dr. Florejachs del Berguedà:
Anna Escalé Besa (18).

1
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7
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Seccions col·legials i juntes comarcals

Metges d’Estètica

El paper de les seccions col·legials
J. Víctor García,
president de la Secció
Col·legial de Metges
d’Estètica
Recentment, la major part de les seccions
col·legials que han optat al DIACAP (reconeixement del CoMB per als metges de seccions
col·legials que representen un sector professional sense regulació en matèria de titulació
o formació), hem expressat el nostre desig
de disposar o recuperar el protagonisme
que considerem que ens correspon i que ens
atorguen els Estatuts Col·legials, per proposar i defensar aspectes específics de l’exercici
i de la problemàtica professional comuna, en
definitiva, per participar directament i eficaçment en la definició del model d’àrea funcional que representem.
De manera particular i concreta, en ma-

tèria de formació (programes, continguts,
formats, durada, avaluació, revalidació,
etc.), perquè considerem que només podrem actuar en allò pel que estiguem formats, acreditats, capacitats i habilitats.
Últimament, hem observat que la formació en les diferents àrees a les quals ens
dediquem se suspèn, perd l’acreditació o
és molt difícil obtenir-la, habitualment
amb l’argument genèric de “falta o poca
evidència científica”.
Perquè la formació és essencial per consolidar i garantir el nostre futur professional, instem el nostre Col·legi que, una vegada més, defensi, canalitzi i lideri el procés
d’acreditació de la formació continuada, ja
que té els elements necessaris: per una
part, les seccions col·legials, per una altra,
el CEC i, al capdavant, sens dubte, una junta
amb esperit constructiu i innovador.

Atès que el doctor Víctor Garcia també ens va fer arribar aquesta petició en forma de
carta amb data 17/02/2017, adjuntem també la resposta que la permanent de la Junta
de Govern del CoMB va remetre per escrit amb data 20/03/2017
Com sabeu, per a la Junta del CoMB és molt important el paper de les seccions col·legials
com a assessores de tots els temes que afecten directament el col·lectiu que les integren.
Respecte a l’escrit que ens heu fet arribar, crec que no cal que us recordi que el CoMB és
pioner en el reconeixement de la formació extragrau dels seus col·legiats. Aquest esperit
continua avui vigent i ens ha portat a treballar actualment en el disseny d’un projecte
d’acreditació periòdica de la col·legiació, amb l’objectiu de fomentar la qualitat de l’atenció als pacients, i on la formació continuada, l’experiència i la competència tenen un paper
clau per al desenvolupament de l’activitat professional (vegeu conclusions de la taula 3 del
Congrés de la Professió, novembre 2016).
Pel que fa a la formació mèdica continuada, és voluntat d’aquesta Junta mantenir el criteri,
acordat en el seu moment, que la formació continuada que es faci en seu col·legial i la que es
desenvolupi des del Centre d’Estudis Col·legials (CEC), ha d’estar degudament acreditada per
l’òrgan del Departament de Salut que tots coneixeu. També sabeu l’esforç que hem fet davant
dels criteris de l’Administració estatal i autonòmica sobre l’acreditació.*
No cal dir que el CEC, en el marc de la formació acreditada i amb el seu objectiu bàsic de
promoure la formació tranversal entre els companys i les companyes, està a la vostra disposició per plantejar la possibilitat de promoure nous projectes amb la participació activa
de les seccions.
Finalment, volem fer-vos saber que seguirem intentant liderar la formació continuada, la
seva acreditació i el seu reconeixement professional i estarem amatents al seu desenvolupament jurídic juntament amb l’Administració autonòmica, i en el marc de la Llei de Cohesió i
Qualitat de l’SNS, i de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries.
Gustavo Tolchinsky Wiesen,
secretari de la Junta de Govern

Metges MIR i Metges Joves

Replantegem els
objectius de la Secció
Francesc Bas-Cutrina,
secretari de la Secció
Col·legial de Metges MIR
i Metges Joves
Amb l’inici del nou any, i fruit d’una reflexió interna, la Secció MIR i Metges Joves
hem replantejat els nostres objectius de
treball per adaptar-nos i dotar-nos de
més funcionalitat i utilitat. En aquest sentit hem apostat per dirigir els nostres esforços a:
- Arribar més al conjunt del col·lectiu MIR
i Metges Joves, intentant ser el vehicle i
punt de cerca real de respostes a dubtes,
consultes i inquietuds.
- Fer-nos més visibles i més accessibles,
plantejant una renovació de l’espai web
del Col·legi dedicat a la Secció (amb un
web actualitzat, simplificat i de fàcil accés per poder contactar-nos, que seria la
pedra angular i de treball de la Secció).
- Activar el compte de Twitter amb la publicació periòdica d’informacions d’interès per al col·lectiu, ja siguin de consultes rebudes durant els darrers anys, com
informacions del calendari del moment
(jornades, notícies d’actualitat...).
- Mantenir les dues jornades anuals organitzades per la Secció, ben consolidades, i establir-les com a habituals dins
del calendari d’efemèrides del Col·legi:
la Jornada d’orientació per als futurs MIR
(març) i la Jornada de benvinguda als
nous R1 col·legiats (maig).
Els actuals membres de la Secció som
residents de tercer i quart any. Des
d’aquestes línies animem a tots els companys MIR amb motivació per ajudar i col·
laborar, ja siguin dels nostres anys de promoció o d’altres, a sumar-se al projecte de
renovació de la Secció que durem a terme
durant aquest 2017!

*Manual de procedimiento de la comisión
de formación continuada de las profesiones
sanitarias. Última actualització novembre de 2013.
Es pot descarregar a:
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Metges Jubilats

Alt nivell de qualitat
en les activitats
programades
Joaquim Riera,
president de
la Secció de Metges
Jubilats
Aquesta Secció està molt satisfeta per l’alt
nivell de qualitat que ha pogut assolir en les
seves activitats programades a l’“Agenda
Cultural”, ja que a més de les musicals,
molt ben valorades pel públic assistent, últimament s’ha aconseguit portar al Col·legi
eminents conferenciants de tots els àmbits
culturals: mèdic, polític, literari, etc. Per altra
banda, estem treballant en tres futures fites importants:
1. La Jornada Cultural 2017, el 17 de maig
a Girona.
2. El Concert de la Intercol·legial Sèni
ors, el 7 de juny, a l’Aliança del Poble
Nou, amb les Corals dels Col·legis d’Advocats, Enginyers i Metges, i la nostra
orquestra “Ars Mèdica”.
3. L’Assemblea General Ordinària i Jornada de Germanor 2017, el 27 de juny, per
la recepció del nous companys metges
honorífics, i renovació de la Junta actual.
Volem agrair el suport rebut pels col·laboradors del CoMB, i la bona acollida del
públic seguidor.

Metges de l’Àmbit Sociosanitari

Els equips i les estructures al servei de les persones
Anna Olivé i Torralba,
presidenta de la Secció
Col·legial de Metges de l’Àmbit
Sociosanitari
Hem començat l’any amb molta activitat,
seguint l’estela del 2016. L’optimització dels
recursos ha comportat més suport als programes d’atenció a la comunitat, entenent
que on millor es troba el pacient és a casa
seva i que els equips multidisciplinaris i les
estructures han d’estar al servei de les persones, i no a l’inrevés. També s’han posat
en valor les unitats d’estada curta, els anomenats llits de “subaguts”, a cavall entre els

llits d’aguts i els de convalescència, quan
no és possible el retorn o l’atenció directa a
domicili. La pròxima jornada de debat del
dia 4 d’octubre de 2017, la sisena, tractarà
precisament sobre l’evolució del sector sociosanitari a Catalunya.
Volem informar també que des de la
Junta de Govern s’ha creat una comissió
amb professionals de diferents àmbits (primària, hospitalària, sociosanitari i residencial) per fer un document de recomanacions
sobre el tractament i les necessitats dels pacients en situació de final de vida, prioritzant
la planificació de decisions anticipades.

Medicina de l’Esport

Defensar el ple reconeixement de l’especialitat
Pedro Galilea,
president de
la Secció de Medicina
de l’Esport
El 8 de març passat es constituí la nova
Junta Directiva de la Secció de Medicina
de l’Esport, substituint així de manera definitiva la junta gestora que la dirigia des de
la seva fundació. És intenció d’aquesta
nova junta defensar el ple reconeixement
de l’especialitat, acabar el nomenclàtor
propi de serveis, afrontar els reptes impo-

sats per la normativa legal existent, els diferents aspectes relacionats amb l’intrusisme
professional i la problemàtica del dopatge
a nivell de l’assistència primària, així com
els riscos que això pot comportar tant per
al pacient com per al clínic.
Com sempre, la Secció resta oberta a
tots el col·legiats interessats en l’esport i la
competició i ens estimula a assessorar el
Col·legi en tot els temes relacionats amb
l’activitat física i l’esport. No oblidin mai
que “l’esport és medicina”.

Metges de Residències Geriàtriques

Les residències, centres especialitzats en malalts crònics
Montserrat Perelló,
presidenta de la Secció
de Metges de Residències
Geriàtriques
El passat mes de febrer vàrem celebrar la 2a
Jornada de debat de la nostra secció, que
aquest any tractava sobre l’abordatge de la
cronicitat avançada en l’entorn residencial.
Vàrem convidar quatre equips que desenvolupen el seu treball bàsicament atenent
aquests tipus de pacients i que ens van donar el seu punt de vista i ens van explicar
com afronten dia a dia aquestes situacions.
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En primer lloc, va intervenir Xavier Gómez-Batiste, de la càtedra de cures pal·liatives de l’ICO. Després van intervenir Emma
Costas, infermera responsable de l’EAR del
Vallès; Marta Expósito, responsable de GeriàtrICS regió Metropolitana Nord; i Josep M.
Pascual, director tècnic de SARQuavitae,
que van explicar les seves experiències. Salvador Altimir, membre de la Coordinadora
de metges de residències del Barcelonès, va
presentar un estudi molt interessant, fet per
diferents membres de la coordinadora, sobre el NECPAL a residències.

Amb tota aquesta informació es va
constatar que la major part del pacients
que estan a les residències són malalts crònics que necessiten una atenció complexa i
que les residències actualment són veritables centres especialitzats en aquest tipus
d’atenció. Cal que l’Administració sigui
conscient d’aquesta realitat, posi els mitjans
necessaris i reconegui la feina d’aquests
professionals.
Finalment el president del CoMB, Jaume Padrós, va fer la clausura i ens va donar
tot el seu suport. 

Cultura i societat
Venda d’entrades a:
www.comb.cat

La World Doctors Orchestra actuarà a Catalunya a l’octubre

L

’Auditori de Barcelona acollirà el
proper 8 d’octubre un concert de
la World Doctors Orchestra
(WDO), una formació integrada per
metges músics de tot el món, sota
la direcció del metge alemany Stefan
Willich. Aquest serà el primer cop que la
WDO actuarà a l’Estat espanyol i ho farà
per partida doble, ja que el dia 7 d’octubre
oferirà el mateix concert al Palau de
Congressos de Girona. Totes dues actua
cions comptaran amb un convidat d’excepció: el violoncel·lista Lluís Claret, un
dels músics catalans més internacionals.
La WDO tancarà la seva temporada
2017 a Catalunya. Com en tots els seus concerts arreu del món, els de Barcelona i Girona també seran de caràcter benèfic, ja
que la recaptació obtinguda de la venda
de les entrades serà donada al Grup Àgata

(Associació Catalana de Dones Afectades
de Càncer de Mama) i a la Unitat de Recerca
en Medicina Oncològica Molecular i Translacional de l’Institut de Recerca August Pi i
Sunyer (IDIBAPS), vinculat a l’Hospital Clínic.
La WDO, promotora dels concerts, ve a Catalunya acceptant la invitació de l’orquestra
Ars Medica del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). Els concerts compten amb
el suport del CoMB i del Col·legi de Metges
de Girona (COMG), a més de la col·laboració de diversos patrocinadors.
Les entrades per als concerts, tant al
Palau de Congressos de Girona com a l’Auditori de Barcelona, ja estan a la venda a
través de les webs de les dues entitats.

doctor Stefan Willich, professor de Medicina al Charité University Medical Center de
Berlín i expresident del Conservatori de
Música Hanns Eisler de la capital alemanya.
En formen part prop d’un miler de metges
d’arreu del món que, de tant en tant, canvien la bata blanca per un instrument amb
l’objectiu de tocar plegats en benefici de
projectes relacionats amb la salut.
L’orquestra Ars Medica del CoMB
Per la seva banda, l’orquestra Ars Medica,
organitzadora del concert, va néixer l’any
1984 amb el suport del CoMB i està integrada per quaranta músics, deu dels quals
participaran en els concerts de la WDO a
Barcelona i Girona.

La World Doctors Orchestra
La WDO és una organització independent
sense ànim de lucre fundada l’any 2007 pel

XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana

E

ls professionals i estudiosos de les
ciències de la vida i de la salut i d’altres disciplines que hi estan relacionades es reuniran el 20 i 21 d’octubre per celebrar el XX Congrés de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana a
Manresa. Els professionals dels territoris de
parla catalana (Principat, Andorra, Catalunya Nord, Franja, País Valencià, les Illes i l’Alguer) posaran en comú les novetats i la situació de les ciències de la vida i de la salut
d’aquests territoris.

El Congrés constarà de quatre grans
eixos temàtics: els models sanitaris dels
territoris citats; l’atenció primària; el medi
ambient; la globalització i la salut i l’ús de
la llengua en el sistema sanitari i les TIC
biosanitàries. També s’abordaran els aspectes històrics dels congressos, dels seus
personatges i el centenari de la Bibliografia Medical de Catalunya, així com debat i
conclusions sobre el futur d’aquests congressos per fer-los més inclusius i socialment encara més útils.
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Les conferències de
l’agenda cultural

Cursa atlètica en la 13a
edició dels Medijocs

Homenatge al doctor
Domènech Martí i Julià

Aquest darrer trimestre l’agenda cultural del
Col·legi ha estat plena de conferències de
gran nivell que han comptat amb un elevat
grau de participació. Pel que fa a la temàtica
científica cal destacar que, al gener, la visita
de Josep Amat, catedràtic emèrit de Robòtica
de la UPC, va tractar sobre la robòtica
aplicada a la medicina que està comportant
resultats espectaculars sobretot en el
diagnòstic, cirurgia i tractaments. Al març,
Manel Esteller, director del Programa
d’Epigenètica i Biologia del Càncer de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge i cap del Grup d’Epigenètica del
Càncer, va explicar les novetats en
epigenètica i biologia del càncer i Valentí
Fuster, president del Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars, va parlar
sobre la ciència de la llarga vida.

Aquest any es celebra la 16 edició dels Jocs
Col·legials Esportius Medijocs i el Col·legi
continua impulsant que el col·lectiu mèdic,
practicant amb l’exemple, transmeti a la
societat que els hàbits esportius estan
relacionats directament amb una millor salut.
El 22 d’abril es va celebrar la cursa atlètica,
esdeveniment esportiu que compta amb
més participació. Els guanyadors d’aquesta
edició van ser:
Els metge que va fer el millor temps va
ser Jose Luis Cabrera Muñoz (28:44) i la
metgessa amb millor temps va ser Marta
Colodron (38:22).

El Col·legi celebra el centenari de la mort del
doctor Domènech Martí i Julià (1861-1917) i
inaugura una exposició sobre l’antic Institut
de Salut Mental de la Santa Creu. Martí i Julià
va ser un metge i polític català que va
dedicar la seva trajectòria a la cura dels
malalts de demència a l’Institut Frenopàtic
de les Corts i a la carrera política, tot unint les
idees catalanistes, internacionalistes i
socialistes. Martí i Julià va ser un dels
fundadors de la Societat de Psiquiatria i
Neurologia i l’any 1912 va ser un dels
promotors del 1r Congrés de Metges i
Biòlegs de Llengua Catalana i un gran
defensor del català com a llengua acadèmica
i científica. En el mateix acte es va inaugurar
l’exposició Un segell d’història compartida.
100 anys de l’Institut Mental, que es va poder
visitar a la seu col·legial fins al mes d’abril.

Es poden consultar
els resultats a:
www.medijocs.
comb.cat
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El Col·legi d
es complau
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Que tindrà llo
a la Sala d’Act

Us agraïrem que
#HomenatgeDrDo
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L’orquestra del CoMB Ars Medica i
solistes del Mozarteum de Salzburg van
actuar el 21 d’abril al Conservatori
Superior del Liceu. L’Orquestra Ars Medica

del Col·legi de Metges va actuar, dissabte
13 de maig, a la Universitat Mozarteum de
Salzburg amb un programa dedicat al
mateix Mozart i a la família Lodron. El 7 de

juny actuaran, a les 20 h, en el Concert
Intercol·legial Sènior conjuntament
amb les Corals d’Enginyers, Advocats i
Metges a l’Aliança del Poblenou. 

19.15 h
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Cirurgians i metges de cambra

E

ls metges i els cirurgians de cambra eren metges adscrits al servei
del rei o de la família reial, tot i que
també es podia fer servir la denominació de metge de cambra per
designar els metges propis d’algunes famílies nobles, com per exemple els de la Casa
d’Alba. Els metges de cambra eren designats pel rei, rebien uns honoraris força importants i eren càrrecs vitalicis. La seva
responsabilitat era l’atenció mèdica del
monarca o dels membres de la seva família
i, eventualment, dels membres de la cort.
Aquesta responsabilitat els obligava a
acompanyar el rei, la reina o els infants
quan aquests es desplaçaven per la península o viatjaven a l’estranger. Depenien del
majordom major, el màxim responsable de
l’organització de la casa reial.
L’activitat com a metge o cirurgià de cambra era compatible amb la docència. Al
llarg del segle xix, gairebé tots els metges
de cambra eren catedràtics del Reial Col·legi de San Carles de Madrid. A més, exercien
l’activitat professional que, en aquella època, era exclusivament privada.
L’elecció d’un metge com a metge de cambra es basava sobretot en el seu prestigi
professional. Per això, la majoria eren catedràtics apreciats per haver actuat amb èxit
en alguna consulta mèdica a la qual havia
estat cridat durant la malaltia d’algun
membre de la família reial. Un cop elegit, el
metge de cambra entrava a formar part
d’alguna institució sanitària de caràcter
polític o tècnic o d’alguna junta de caràcter
més aviat consultiu. Tradicionalment, els
metges de cambra formaven part del Tribunal del Protomedicat, que entre d’altres
funcions tenia la d’examinar els que acabaven els estudis de Medicina o de Cirurgia,
per concedir-los el dret d’exercir. Podien
tenir molta influència davant del rei per
afavorir l’aprovació d’algun projecte sanitari, com va succeir amb Antoni de Gimbernat, metge del rei Carles IV, que va in-

Pere Castelló guarint Ferran VII de la seva malaltia de “gota”. Madrid, 1832.
© Trustees of the British Museum

fluir perquè s’autoritzés l’Expedició
Filantròpica de la Vacuna de la Verola que
va dirigir Xavier Balmis.
Hi havia diferents categories de metges de
cambra, primer o segon metge de cambra
de Sa Majestat, metge de cambra honorari
o supernumerari –que no tenia les mateixes obligacions que els anteriors, però
tampoc rebia salari– i metge de la Reial Família. Qualsevol metge amb alguna
d’aquestes categories era considerat posseïdor del màxim mèrit professional i el
seu càrrec constava sempre darrere el nom
en documents i relacions nominals.
Són nombrosos els metges de cambra del
rei d’origen català, nascuts i formats a
Catalunya, les biografies dels quals podeu
trobar a la Galeria de Metges Catalans.

Eren majoritàriament professors dels Reials
Col·legis de Cirurgia de Barcelona o de
Madrid, com Pere Virgili –que era metge
de Ferran VI–, Josep Masdevall, Antoni de
Gimbernat i Miquel Bernades –que ho
eren de Carles III–, Ignasi Lacaba i Pere
Castelló –que ho eren de Ferran VII–, i Joan
Drument, d’Isabel II. Eren metges de
cambra honoraris de la casa reial, també
inclosos a la Galeria de Metges Catalans,
Rafael Costa de la Quintana, Josep
Queraltó, Carles Nogués i Fèlix Janer. 

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

REVISTA DEL
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CONSULTES
MÈDIQUES
Rbla. de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en
funcionament lloga amplis
despatxos, molt ben equipats,
tot nou, servei de recepció,
calefacció, aire condicionat,
telèfon, àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa
6 19 701 701
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
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Llogo despatxos per
mòduls de tarda i matins
Ben situat Eixample BCN, Pg. de
Sant Joan/Rosselló. També
lloguer per hores, segons
disponibilitat. Amb excel·lent
comunicació. Disposa de noves
instal·lacions, secretaria,
recollida de trucades, neteja
diària, aire condicionat, pàg.
web, correu personal per als
facultatius. S’admeten també
psicòlegs, homeòpates,
naturistes i dietistes.
600 281 703 / 932 451 368
Lloguer de despatxos
completament equipats
Rda. Gral. Mitre/Muntaner.
Matins o tardes, aire condicionat
i calefacció, amb servei de
recepció, secretaria, etc.
Pàrquing. Instal·lacions de
disseny i confortables. Gran
qualitat i preu econòmic.
S rta. Maria
696 498 661

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

mèdic en funcionament lloga
despatxos totalment equipats.
Matins. Tots els serveis.
934 541 127

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.
Z ona Mèdica
933 906 716 /627 561 091
z onamedica@
zonamedica.es

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 de despatxos
Zona Hospital Clínic. Centre

Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o tarda.
629 724 271

Despatxos mèdics amb
tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte
Zona Balmes/Madrazo. Davant

Clínica del Pilar.
Atenció secretària 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Neteja diària.
Informàtica. Personalització i
màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada Família.
Es lloga un despatx matins o
tardes amb tota la
infraestructura de suport.
Jaume Mas
6 77 400 040
Lloguer de dos despatxos
Plaça Kennedy (Balmes/Sant
Gervasi). Exteriors, amplis i
moderns, un amb quiròfan,
l’altre amb box per cures o
tractaments. Estètica
acurada. Confortables i amb
totes les prestacions
d’informàtica i telefonia.
Ideals especialitats i

gestionat per metges. Matins
i tardes.
658 848 398
Centre de Negocis AGENDA
Centre al costat Hospital Clínic.
Lloguer de despatxos per
passar consulta. Tarifa:
hores-dia-mes. Centre
confortable amb àmplia sala
d’espera amb recepcionista. Es
porta agenda de metges,
secretariat telefònic. Ben
comunicat carrer Muntaner,
121, 1r 1a. 08036
www.
centrodenegociosagenda.
com
934 880 606
ofibarna@arrakis.es
Lloguer de despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal / Francesc
Macià. Barcelona. 330 m2
d’instal·lacions. Tots exteriors,
decoració alt standing,
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completament equipats, a punt
per treballar, tots el serveis,
tracte personalitzat, recepció
trucades, agenda telefònica, AA/
CC ind, ADSL per cable+wifi,
etc. Últims mòduls matí o tarda.
Bones condicions econòmiques i
facilitats 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
Consultes mèdiques i
psicològiques, Gran de
Gràcia i Trav. de Gràcia
Es lloguen despatxos totalment
equipats. Molt bona
comunicació i ambient. Per
ocupar sales individualment o
en equip. Servei de secretària de
9 a 21 h, aire condicionat,
calefacció, office, espais
informatitzats. Passi a veure’ns

sense compromís o visiti la
nostra web: www.
espaciosmedicos.com
932 183 919 / 625 477 117
consultasmedicas@comb.es
Lloguer de despatxos
Planta baixa a l’Av. Diagonal
(Pl. Francesc Macià). Centre
mèdic ofereix lloguer de
despatxos totalment equipats.
Inclou: servei de recepció
(coordinació d’agendes i
trucades), sala d’espera, telèfon,
wifi, calefacció, aire condicionat,
servei de neteja, instal·lacions de
disseny i confortables. Gran
qualitat i preu competitiu.
www.
despachosmedicosbcn.
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 comú, telèfon i ADSL
wifi. Zona de Sant Gervasi, prop
de Pl. Molina.
L ourdes
934 144 997
mefernandez@sego.es
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
S r. Maruny
629 717 981
fmaruny@crebor.com
Centre mèdic en
funcionament
Al costat del clínic, lloga
despatxos perfectament

equipats per traumatologia o
altra especialitat. Instal·lacions
noves, servei de recepció,
ecògraf, lliteres elèctriques,
calefacció i a/c, dues sales
d’espera.
Isabel (tardes)
934 616 530
itraumabarcelona@
hotmail.com
Es lloga despatx de 130 m2
Situat a Gran de Gràcia (metro
Fontana). Preferentment
metges.
Administrador Oller
Bertran (Demanar Jose
Ignacio)
934 521 515
Lloguer de despatx per a
consulta de Psiquiatria
Trav. de les Corts, davant metro
Les Corts (línia verda). Despatx
amb llum natural i ben
comunicat de 14,3 m2, equipat
amb parquet, aire cond. i
calefacció; espai reformat molt
agradable. Sala d’espera, WC

adaptat, wifi i ascensor.
Disponible dimarts, dimecres i
dijous. 150 €/mes per dia
sencer.
Ferran
669 214 854
www.saps.cat
Vilassar de Mar, consulta
mèdica de nova creació
Molt ben situada, amb pàrquing
públic al mateix edifici, ofereix
lloguer de despatxos per mòduls
a professionals. Disposem de
suport administratiu, història
clínica informatitzada,
call-center i pàgina web.
6 39 341 294
consulta@
monturio48mèdic.es
Es venen consultes
mèdiques a Vielha
Es ven/traspassa nou Centre
Mèdic a Vielha (Lleida). Consta
d’una recepció, sala d’espera,
bany, magatzem i 3 consultes
(tot d’acord amb la normativa
vigent i amb autorització del

Departament de Salut de
Catalunya).
dsanchez@cemaran.com
Ocasió despatxos per
consulta mèdica
En centre mèdic. Venda o
lloguer. Superfície 40 i 80 m2.
934 951 419 (sols
interessats)
Lloguer de despatx per
Consulta Mèdica
Despatx mèdic ampli, uns
20 m2, equipat amb tot el
necessari (llitera, ordinador,
negatoscopi, rentamans). Dins
del preu entren els serveis de
recepció de trucades, a part, si
ho desitja, auxiliar d’infermeria.
Es pot llogar per mòduls o
horari complet.
Sra. Verónica
618 469 025 / 932 072 034
veesnowy@gmail.com
Per consulta privada es
necessiten metges
A Sabadell. En Medicina de
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l’Esport, Pediatria, Homeopatia,
Acupuntura i Nutrició. Es
requereix alta autònoms/IAE,
imprescindible estar col·legiat.
S’ofereix: 3 sales parcialment
ocupades. Horari i preu a
convenir, durada indefinida.
A/A. Marta Garcia
625 164 880
martagg79@hotmail.com
Es lloga despatx
A Av. Sarrià, 63 (entresol). Amb
porter, 40 m2, aire condicionat,
alarma, lavabo, recepció, 2
despatxos, sala de cures,
ambient musical. Permisos de
l’Ajuntament i de la Generalitat,
del CoMB, etc. Amb 2
ascensors. Preu: 900 € / mes
647 863 120 / 932 019 153
9278ifg@comb.cat
CMEDICAL Despatxos
mèdics FIXOS zona CLINIC
C/ Calabria, 241, zona Hospital
Clínic, a peu de carrer 380 m2.
Nou concepte de consultoris
mèdics fixos 24 h / 7 dies, zona
presentacions, retolació façana
personalitzada, consums,
neteja, aire inclosos, centre
amb ressonància magnètica 3T.
www.cmedical.es
Jaume Oleza
666 702 382 / 934 186 660
hola@cmedical.es
CMEDICAL Despatxos
Mèdics FIXOS zona CLINIC
Consultoris mèdics nous i
moderns, possibilitat de
secretaria o utilitzar secretaria
pròpia en espai habilitat. Ideal
per a metges amb intenció de
creixement i expansió. Ultimes
places!
www.cmedical.es
Jaume Oleza
666 702 382 / 934 186 660
hola@cmedical.es
Venc o llogo local per
activitats mèdiques
A Terrassa. Bona zona, disposa
de 13 despatxos+recepció i
sala d’espera. Totes les
instal·lacions noves, 1 desp.
folrat de plom per ortopància i
2 desp. Amb preinstal·lació
d’ortodòncia, 3 wc, aire
climatitzat. Música individual
en cada despatx.
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6 36 992 224
Traspasso consulta de
medicina estètica
A Premià de Mar per jubilació.
Amb tots els permisos de la
Gencat i acreditada per
aquesta. Més de 7.000 històries
clíniques. Dues modalitats:
Traspàs i lloguer o bé el metge
/ la metgessa o equip
emprenedor que ho treballés,
lloguer més tant per cent
segons activitat realitzada.
I nés Pavesa
934 672 368
Despatx a BCN centre per
a metge-psicoanalistapsiquiatra
Molt lluminós planta tercera.
Tots psicoanalistes metges/
psicòlegs. Dimecres, dijous i
divendres. Excel·lent ambient,
molt silenciós i molt maco. Sala
d’espera i espai office.
A ntonio Verdasca Cardoso
609 377 881
Despatx a carrer
Provença, 156, 3r pis
Finca amb conserge, ascensor.
59 m2, 1 bany, 2 habitacions i
rebedor. Preu: 650 €.
934 243 900
Lloguer o venda despatx a
Clínica Corachan
Clinica Corachan, edifici 3. Ideal
per a internista o metge de
família que vulgui iniciar-se en
la medicina privada i continuar
amb una clientela ja formada.
Té 20 m2, molt lluminós, consta
de recepció, despatx, sala de
reconeixement i lavabo.
Possibilitat de fer obres i
redecorar.
627 468 740

S’ofereix despatx a
compartir
Carrer Roger de Lluria, 110,
1-4, consolidat amb anys
d’experiència: preferentment
medicina general, interna,
psiquiatria i psicologia,
reumatologia.
Dra. Ma. José Minoves
Font
606 889 384

>>>
DIVERSOS
Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefònica.es. Atenem trucades
en català i castellà, donem hores
de visita, des de 50 € al mes.
Altres serveis: mecanografia per
ordinador en diversos idiomes,
des de 1,50 €/full.
S rta. Gemma o Manel
934 173 547
 934 213 487
boomerang2@movistar.es
Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de serveis
ofereix personal de servei
domèstic, cuidadors infantils i
assistència geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
/ 638 929 953
/ 638 929 955
Col·laboració en grup
d’investigació format per
metges i psicòlegs
S’ofereix col·laboració en grup
d’investigació en psicosomàtica
de diferents escoles i corrents, tan
sols professionals. Es treballa
teoria i pràctica sobre els nostres
casos. Presentació un cop a l’any
en Nou Espai Obert. Reunió un
cop al mes. No es paga.
Compromís de presentar resultats.
A ntonio
609 377 881
SerNet Serveis
Serveis professionals de neteja
de manteniment i consergeria.
La nostra experiència garanteix
la professionalitat dels nostres
treballs en Consulta mèdica,
Centres Hospitalaris, Fundacions,
Centres mèdics i residències
geriàtriques. Informeu-vos sense
cap compromís.
C arlota Freixas
931 177 846

>>>
TREBALL
S’ofereix administrativa de
55 anys per treballar en
consultori mèdic

Com a recepcionista, telefonista i
auxiliar administrativa.
Disponibilitat d’horari.
Coneixements d’informàtica.
Amb experiència.
Sofia Bruna
630 627 707
S’ofereix secretària
recepcionista
Amb 15 anys d’experiència per
treballar en consulta, clínica o
consultori. Coneixements
d’informàtica. Agenda, arxiu,
resolució d’incidències. Amb
bona presència. Experiència en
tracte amb el públic.
Disponibilitat d’horari.
Incorporació immediata.
Mariela Pilar Albes
619 141 780
Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/telefonista
s’ofereix
Per treballar en consultori
mèdic. Informàtica, català
nivell C i castellà. Disponibilitat
horària. Experiència 14 anys a
l’hospital de Barcelona i altres.
R osa M.
676 574 239 / 933 339 226
rosamarcoc@gmail.com
S’ofereix per treballar a
les tardes de 14.30-15 h
fins a 20 h
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.
Experiència i disposo de
motocicleta.
Marisa
670 879 074
S’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista o
telefonista, tasques
administratives i auxiliar
d’infermeria. Informàtica. Català
Nivell C i anglès. He viscut a
Irlanda durant 8 mesos.
Disponibilitat matins o tot el dia.
Incorporació immediata.
Montse
650 089 369 / 933 525 706
montsesosp3@
hotmail.com

S’ofereix recepcionista
administrativa per a
consulta mèdica
Llicenciada en Hispàniques amb
nivell C de català i Certificate
Profiency in English. Experiència
en recepció. 46 anys. Bona
presència, simpatia i empatia
(voluntària vocacional).
Disponibilitat immediata.
Irene Jiménez
618 100 568
ijimenezremacha
@yahoo.es
Administrativa / Secretària
per a consultori mèdic
Molta experiència en atenció al
client. Capacitat organitzativa i
resolutiva. Facilitat per treballar
en equip i tracte empàtic. Alta
motivació i responsabilització.
Bilingüe català i castellà.
Anglès nivell alt. Francès i italià
nivell mitjà.
Núria Uviedo
644 290 134
u.nuria@gmail.com
Psicoterapeuta dóna a
conèixer el seu gabinet
A qui necessiti una ajuda basada
en la paraula. També s’ofereix per
treballar en consulta mèdica,
preferiblement de pediatria,
encara que interessi a totes les
especialitats, perquè a totes pot
ser útil.
M. Àngels Pellín
661 296 315
angipeco@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.
6 36 654 285 (matins)
crispis26@gmail.com
Recepcionista /
administrativa / secretària
Àmplia experiència en atenció al
públic, responsable, capacitat
organitzativa, d’adaptació i bona

presència. Coneixements
d’ofimàtica i facturació. Nivell C
de Català. Anglès i francès. Alta
motivació, disponibilitat
immediata.
Isabel Delgado
618 892 222
M’interessa mitja jornada
com a recepcionista
administrativa
Ajudant direcció assegurances.
Recepcionista administrativa
clínica dental.
Mercè Noguera
6 47 343 770
mercedes@
noguera2007.es
S’ofereix recepcionista
administrativa per
treballar en consulta
mèdica o centre mèdic
Disponibilitat horària de totes les
tardes o tardes alternes
Isabel Diaz
686 197 751
i sabelmida@hotmail.com
Auxiliar d’infermeria i
administrativa
21 anys. M’ofereixo per treballar
en centres mèdics i consultes
privades. Idiomes: català i
castella. Alt control de l’Office.
Incorporació immediata.
Yoli
664 391 662
Recepcionista sanitària
M’ofereixo per treballar de
recepcionista, a temps parcial,
experiència de 8 anys amb
metge reumatòleg. Català parlat.
Disponibilitat immediata.
Esther Estevez
605 503 838
estevezarenos@gmail.com
Secretària, administrativa,
recepcionista
Més de 20 anys d’experiència
desenvolupant responsabilitat,
organització i compromís amb
la feina.
Mercedes Sánchez
629 031 278
merchesanchezcubero.s@
gmail.com
Dona, 55 anys. M’ofereixo
per treballar en consulta
mèdica

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
A les tardes, fent tasques
administratives i de
recepcionista, atenció al pacient,
organització d’agenda mèdica,
etc. Anglès nivell mitjà, català
parlat i escrit. Informàtica a nivell
usuari, ordenada i metòdica.
M’agrada el tracte amb la gent.
Ma. José Rodríguez García
609 420 562
S’ofereix secretària /
recepcionista per treballar
en consulta
Experiència en atenció al públic,
5 idiomes, incorporació
immediata, disponibilitat horària
i bona presència.
Imma Tarragó
6 06 851 891
immatarrago70@
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.

M
 . Ángeles Canales
647 032 177
macgraus@gmail.com
S’ofereix senyora
llicenciada en Biologia
Amb domini d’anglès per
treballar com a administrativa
i/o auxiliar en consulta
mèdica,bona presència,
professional i responsable.
Experiència en el tracte amb
metges. Disponibilitat d’horari.
C armen Pérez
620 242 902
carmen_pgon
@hotmail.com
S’ofereix infermera per a
consulta mèdica
Incorporació immediata, més de
30 d’experiència, disponibilitat
horària, vehicle propi, grans dots
d’empatia i tracte amb el públic.
M
 arta Solé
661 621 604
martasole124@gmail.com
S’ofereix auxiliar de clínica
/ recepcionista
Incorporació immediata,
disponibilitat horària,
coneixements d’informàtica,
català i francès escrit i parlat, 20
anys d’experiència
A sun

6 17 281 396
asunmiret@yahoo.es
S’ofereix recepcionista /
administrativa
8 anys d’experiència com a
recepcionista/administrativa
en el sector de sanitat (Lab.
Esteve, Lab. Cerba, Clínica
Teknon, Centre mèdic Asisa i
Lab. Biopat). Gestió amb
mútues, gestió d’agendes,
habilitats comunicatives,
polivalent i resolutiva.
Incorporació immediata.
Bones referències i carta de
recomanació.
6 05 453 370
susanacolome@gmail.com
S’ofereix recepcionista /
administrativa amb 8 anys
d’experiència
Per treballar en consultes,
centres mèdics i hospitals.
Responsable, seriosa i polivalent,
gran motivació i implicació a la
feina. Català i castellà bilingüe,
anglès nivell alt, francès i rus
bàsics. Domini informàtica i
xarxes socials.
J udit
6 17 415 060
juditmateu@gmail.com
Secretària mèdica amb

més de 10 anys
d’experiència
S’ofereix per treballar en consulta
mèdica. Experiència de
coordinadora de departament,
gestió d’agendes, consulta
externa, realització d’informes
d’hospitalització i facturació
mensual.
Noemi
661 786 219
S’ofereix secretària de
direcció com a comptable
recepcionista de clínica
Barcelona o Baix Llobregat
preferentment. Àmplia
experiència en gestió, tracte
personalitzat i fidelització de
clients. Coneixement. Català
nivell C. Anglès i Francès,
informàtica nivell usuari.
Disponibilitat immediata. Horari
complet o parcial.
Montse
606 456 518
/ 931 585 944
montsec2015@gmail.com
S’ofereix com a
recepcionista en consulta
mèdica
Experiència en consulta privada
de més de 12 anys. 46 anys.
Educada, responsable i gran
empatia.

À ngels Gil Esplugues
607 40 48 22
mangelsgil@yahoo.es
M’ofereixo per treballar
d’administrativa
Amb experiència. Soc versàtil.
Incorporació immediata.
Disponibilitat horària.
M
 ireia
619 908 088
mireia.delamorena
@gmail.com
S’ofereix infermera
Amb 26 anys d’experiència a
l’àmbit hospitalari. Bona
presència, responsable, amb
empatia i capacitat per treballar
en equip. Català i castellà parlat i
escrit. Disponibilitat immediata.
646 678 777
neuscero@gmail.com
Comptable de serveis
mèdics s’ofereix
A jornada parcial de matins.
Amb 16 anys d’experiència.
Coneixements avançats d’office,
facturació, conciliacions
bancàries, control de tresoreria,
mútues mèdiques, impostos i
introducció d’assentaments
comptables.
A na Castany
667 846 335

S’ofereix per treballar en
consulta mèdica o clínica,
com a recepcionista, auxiliar
administrativa. Àmplia
experiència en atenció i tracte
amb el públic. Molt
responsable, organitzada i
empàtica. Disponibilitat horària
de matins o tardes.
Sandra Torres
657 273 932
storres4850@gmail.com

>>>
UTILLATGES
Es ven instrumental
quirúrgic d’ocasió
d’oftalmologia ideal ONG
Excel·lent estat, alguns a
estrenar i de titani. 4 caixes
plàstic (1 doble pis) i 2 caixes
fenestrades inox amb tapetes
de silicona, caixa enucleació
amb conformadors, caixa
polivalent: oculoplartia/
dacrio/ parpelles/estrabisme
(falten miostats i ganxos),
2 caixes espai polivalents:
còrnia/cataracta/glaucoma.
Es ven pack complet. Preu a
negociar
M.A. Alonso Huguet
6 80 154 595
m2ah@telefonica.net

FUNDACIÓ “FONS SOLER DANIEL”
Fa ja més de mig segle que el doctor A. Soler Daniel, assistit per altres companys i molt especialment pel doctor E. Fernández Pellicer,
va endegar la Fundació “Fons d’auxili al metge pobre A. Soler Daniel”, per tal que fos un últim suport per als metges grans i sense recursos. Lamentablement, avui continua essent tan vigent com llavors.
Estimulats per la càlida resposta que any rere any rebem dels companys jubilats —i d’alguns que encara no ho són—, ens dirigim a
TOTS ELS METGES de Barcelona, especialment a aquells que estan exercint, per demanar-los que se sumin a les finalitats d’aquesta
obra, amb la certesa que, sigui quin sigui l’import amb què vulgui ajudar, serà sempre ben rebut. Tan sols cal trucar als telèfons:
Sr. Soler, 93 746 27 99 als matins i Dr. Martínez, 93 330 99 61 i Sr. Raguer, 93 219 49 29 matins i tardes.
També volem manifestar que la Fundació ja ha deixat oficialment el seu nom de “Fundació del METGE POBRE A. SOLER DANIEL”, per
dir-se, “Fundació Dr. Soler Daniel”.
Per accedir a més informació, recomanem dirigir-se a la nostra pàgina web fundaciosolerdaniel.com.
Moltes gràcies pel seu interès i li recordem que, si vol formar part del Patronat d’aquesta Fundació i col·laborar amb els altres patrons
en benefici d’aquests metges jubilats en mala situació econòmica, n’hi ha prou que truqui als telèfons esmentats més amunt.
Jordi Soler,
president de la Fundació Dr. Soler Daniel
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Grup MED
Dependència:
què és, què suposa
i com la podem
afrontar
econòmicament

E

l benestar i la salut són dues de les
principals preocupacions de la nostra societat. Adversitats com accidents, malalties o el mateix envelliment poden fer que perdem
l’autonomia per valer-nos per nosaltres mateixos. Aquesta situació desemboca en el
que es coneix com un estat de dependència,
circumstància en què, tal i com va definir el
Consell d’Europa l’any 1998, es troben les
persones que, per raons lligades a la falta o
la pèrdua d’autonomia física i psíquica, tenen necessitat d’assistència o d’ajudes importants amb la finalitat de fer les activitats
corrents de la vida diària i, de manera particular, les referents a la cura personal.
Per posar solució a aquesta falta d’autonomia, l’any 2006 es va aprovar a Espanya la
Llei de Dependència, que pretenia servir de
suport a aquestes persones, proporcionant-los una ajuda assistencial o econòmica. No obstant això, la crisi econòmica ha
provocat dificultats a l’hora d’implementar
la Llei i s’han produït retards en el pagament de les prestacions per a l’atenció de
les persones en situació de dependència.
Com podem afrontar els costos derivats
de la dependència?
En aquest escenari, el mercat assegurador
ofereix productes amb la finalitat de proporcionar a l’assegurat una protecció que
ajudi a cobrir les necessitats que li puguin

Pots demanar assessorament
a Medicorasse Corredoria
d’Assegurances. Els nostres assessors
et faran un estudi individualitzat per
poder-te oferir un pla òptim de
(*)

sorgir en el cas de pèrdua de l’autonomia
personal, ja sigui física o psíquica.
L’assegurança de dependència proporciona protecció i permet, pel cost d’una
prima competitiva —que dependrà de
l’edat de l’assegurat en el moment de la
contractació i de la renda que vulgui assegurar—, percebre una indemnització econòmica en forma de renda mensual vitalícia en cas que a la persona se li reconegui
en un futur una gran dependència.
Per exemple, imaginem que una metgessa de 50 anys es vol protegir davant

d’una possible situació de dependència i
calcula que, en cas de tornar-se persona
dependent, necessitaria uns ingressos
mensuals addicionals entorn als 1.000 €
per sufragar el cost d’una persona que
l’atengui en el seu domicili o per ajudar a
pagar les despeses d’una residència. Per
fer front a aquesta situació, decideix contractar una assegurança de dependència
per la qual pagarà 41,68 € al mes i per la
qual rebrà 1.000 € mensuals vitalicis en cas
que se li declari i reconegui una gran dependència (*). 

protecció integral en funció de les teves
necessitats.
Consultan’s sense cap compromís
al 93 567 88 70 o escriu a
medicorasse@med.es

Segons definició establerta en el condicionat general o particular de la companyia.
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El cicle vital
del teu estalvi
Una bona planificació
financera és clau per gaudir
d’una vida sense
sobresalts econòmics

Per gaudir de cada etapa de la vida
amb tranquil·litat financera s’ha de
mantenir l’hàbit de l’estalvi i planificar
bé les finances personals que, com d’altres
aspectes de la vida, s’han d’acompanyar
d’una forma harmònica, segons l’edat i les
necessitats.

A partir dels 30:

exercitar el ‘múscul’ de l’estalvi
Tot i que els compromisos financers
que comencem a assumir, com la
compra d’una habitatge o la decisió
de tenir fills, fan que augmentin les
nostres despeses i disminueixi la
renda disponible, la incertesa del
futur ens porta a incorporar poc a
poc l’hàbit de l’estalvi d’una forma
periòdica com a pràctica de vida ja
que ens ajudarà a assolir objectius i a
enfrontar imprevistos. Una bona eina
financera per començar a afermar la
nostra cultura de l’estalvi és executar
un Pla d’Estalvi Sistemàtic amb
vista de futur sense que suposi una
retallada excessiva de liquiditat
personal. Els fons d’inversió, a més
dels seus avantatges fiscals, ofereixen
la possibilitat de realitzar petites
aportacions periòdiques d’una
forma sistemàtica i natural.
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A partir dels 40 anys:

comença la carrera de fons
L’estalvi ja és una part més de les
nostres finances domèstiques: hem
anat acumulant un capital que
podem destinar a estudis, reformes
domèstiques, adquisició de béns i
serveis o, simplement, per a oci
vacacional. Però ara comença, també,
la nostra particular cursa de fons per
establir les bases d’un futur financer
organitzat que ens ajudi a mantenir
un nivell de vida similar durant les
següents etapes de la vida. I aquesta
carrera de fons té una clara línia de
meta: la jubilació. Els plans de
pensions seran, a banda dels fons
d’inversió, una bona alternativa
financera a tenir en compte per
aconseguir un estalvi periòdic,
recurrent i programat que ens ajudi
a completar les nostres pensions i no
perdre qualitat de vida.

Grup MED

A Med1 Serveis Financers
t’oferim el pla que millor
s’adapti a les teves necessitats
d’estalvi a tot moment.
Consulta’ns sense cap compromís
al telèfon 93 567 88 28 o al web
serveisfinancers.med.es

A partir dels 50:
inversió de futur

Aquesta etapa coincideix amb la
finalització dels principals deutes
familiars i la consolidació laboral.
També són anys en què es plantegen
objectius més ambiciosos que ens fan
prendre algunes decisions més
transcendentals. Ara és moment de
diversificar la inversió: no centrar
els estalvis en un sol fons d’inversió,
sinó contractar diversos fons que es
complementin i la composició dels
quals sigui de procedència diversa. Es
recomana la conveniència de
diversificar la inversió i utilitzar
diferents productes que s’adaptin a la
seguretat de l’estalviador, al seu perfil
de risc, a les seves necessitats
presents i futures de liquiditat i a la
seva experiència.

Majors de 65 anys:
arribar a la meta
amb els deures fets

La jubilació ja és una realitat i, si hem
adquirit una bona cultura de l’estalvi
des d’edats primerenques
i incorporat la planificació financera
als nostres hàbits de vida, podrem
gaudir d’una retirada estable
i còmoda.
És el moment de recollir els fruits
del que s’hagi estalviat al llarg
de la vida laboral.
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Innovació i tecnologia

Neurociència:
desvetllant els misteris
del cervell

L

a neurociència moderna no es podria entendre sense la figura del
doctor Santiago Ramón y Cajal. La
seva teoria neuronal, on s’emmarca
la descripció de la sinapsi, va ser
tota una revolució en aquest camp, ja que
es va poder entendre el funcionament del
sistema nerviós. De fet, les seves aporta
cions als problemes del desenvolupament,
degeneració i regeneració del sistema nerviós continuen sent vigents. La neurociència continua la cerca per comprendre els
mecanismes biològics que hi ha darrere
l’activitat mental de l’ésser humà.

Des del punt de vista de la recerca, les sis
plataformes tecnològiques que integren el
projecte permetran que científics de tot el
món puguin accedir a una sèrie d’eines i dades que facilitaran les seves investigacions.
Els Estats Units també s’han sumat a la cursa
de la recerca en neurociència i han desenvolupat la iniciativa BRAIN, l’objectiu de la
qual és en essència el mateix que el del Human Brain Project: fer un mapa de l’activitat
cerebral. Així, amb tots dos projectes s’ha
fet un pas més enllà i s’ha aconseguit aprofundir en els mecanismes i les relacions que
regulen els processos cerebrals.

A aquest repte s’hi afegeixen noves disciplines científiques, com la computació i la
bioenginyeria que, juntament amb l’anatomia, la farmacologia, la fisiologia, l’embriologia, la psicologia i la neurologia, uneixen
esforços per abordar l’estudi del cervell de
manera interdisciplinària. Un dels projectes
de recerca que millor representa aquest
treball conjunt és el Human Brain Project,
amb el qual es vol crear un model computacional detallat del cervell que permeti
entendre el seu funcionament.

Tal com s’ha apuntat, la comprensió del
funcionament del cervell serà clau, entre
altres coses, per prevenir i tractar malal
ties del cervell, especialment les neurodegeneratives associades a l’envelliment,
com l’Alzheimer i el Parkinson. En aquest
sentit, s’estan desenvolupant nous procediments i tractaments que milloren la qualitat de vida del pacient. Un exemple n’és
l’estimulació cerebral profunda. En el
cas del Parkinson, la cirurgia consisteix a
implantar un elèctrode en un dels nuclis
profunds cerebrals que es connecta a un
estimulador tot modulant el comportament de les neurones d’aquest nucli. Amb
això s’aconsegueix disminuir considerablement la rigidesa i els tremolors característics de la malaltia. Pel que fa a l’Alzhei-

El Human Brain Project, finançat per la Comissió Europea i en el qual participen 150
laboratoris, permetrà cercar l’origen de les
patologies del cervell i trobar fàrmacs i tractaments molt més eficaços i personalitzats.
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mer, s’estan portant a terme diferents
assajos clínics per comprovar la viabilitat i
l’eficàcia de l’estimulació cerebral profunda en el seu tractament A més, aquest tipus de procediment quirúrgic també s’està estenent a altres tipus d’afeccions, com
ara l’epilèpsia, el trastorn bipolar, l’anorèxia o la depressió.
Altres tecnologies que plantegen nous escenaris innovadors en el camp de la neurociència són la robòtica i la realitat virtual.
Aquesta darrera s’ha convertit en una eina
cada cop més estesa en l’àmbit mèdic, ja
que té múltiples avantatges, tant per als
professionals com per als pacients. En el
camp de la neurociència també trobem
exemples, com ara la plataforma Sylvius,
un projecte desenvolupat pel doctor Gerard Conesa, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital del Mar, i el seu equip.
Sylvius suporta totes les tècniques de neuroimatge actuals: 3D estereoscòpica, ressonància magnètica, encefalografia i tractografia, així com sistemes d’estimulació
magnètica transcranial. La combinació de
tots dona com a resultat un atles de totes
les àrees del cervell relacionades amb les
funcions bàsiques. A partir d’aquest mapa,
el cirurgià pot planificar d’una manera
molt més precisa les intervencions quirúrgiques, reduir-ne els riscos i millorar la seguretat del pacient.

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

Entrevista
Gerard Conesa,

cap del Servei de Neurocirurgia
de l’Hospital del Mar

“Procurem que el Sylvius ens serveixi
tant per fer recerca com per fer pràctica
neuroquirúrgica assistencial”

G

erard Conesa i el seu equip estan immersos en el desenvolupament del projecte Sylvius,
una plataforma que integra diverses tècniques de neuro
imatge i que permet registrar simultàniament totes les zones del cervell d’alta
eloqüència funcional. Amb Sylvius, anomenat així per la Vall de Silvi, els neurocirurgians podran navegar per aquest mapa
del cervell, planificar amb màxima precisió
les intervencions quirúrgiques i minimitzar-ne els riscos. En aquest projecte col·laboren l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Galgo Medical i
Obra Social “la Caixa”.
En què consisteix el projecte Sylvius?
Sylvius és una plataforma informàtica que
serveix per planificar cirurgies de neurocirurgia en cinc dimensions: una 3D estereoscòpica, una dimensió de funcionalitat,
altra que implica la connectivitat cerebral i
una darrera de fisiologia del cervell. Amb
Sylvius podem segmentar aquells aspectes que ens interessen. Per exemple, si estàs operant un tumor o estàs fent una resecció, pots pintar l’àrea que vols d’un altre
color, la pots transparentar, pots posar-hi
context funcional, etc. La qüestió és sempre visualitzar d’una manera òptima com
vols organitzar-te la teva cirurgia i definir

quins són els aspectes de seguretat que
vols fer notables perquè tinguis els riscos
ben controlats.
Quins són els avantatges
de la plataforma?
La idea és augmentar la seguretat dels pacients i tenir un millor coneixement de la
fisiologia i funcionament del cervell. Jo
m’ho plantejo des d’un punt de vista personal: vull anar a una cirurgia i vull entendre quins problemes puc tenir, com els puc
avaluar abans d’anar a quiròfan, com poso
la gran quantitat d’informació i de dades
que tenim en els eixos de coordenades
perquè estiguin ben coregistrades, etc. Tot
això acaba sent tan complex que si no tens
una eina no és suficient.
El projecte té una part d’enginyeria
i una altra d’acadèmica; què
investiguen?
El que volem fer és una validació de la connectivitat cerebral a través d’una sèrie de
tècniques d’estimulació cerebral. Ens interessa molt perquè tots els neurocirurgians
hem de tenir ben acotades les grans vies
de connectivitat del llenguatge, les motores, les sensitives i, en definitiva, les grans
funcions de l’ésser humà, per fer el menys
mal possible en situacions que tenen un
risc. Procurem que Sylvius ens serveixi tant

NEUROIMATGE:

COMPUTACIÓ:

tècnica que permet
veure imatges en viu
del sistema nerviós
i del cervell.

disciplina que s’ocupa
del tractament automàtic
de la informació a través
d’ordinadors.

per fer recerca com per fer pràctica neuroquirúrgica assistencial.
En quins altres projectes
estan treballant?
Estem amb un projecte que porta la doctora Gloria Villalba sobre estimulació cerebral profunda i anorèxia i tenim en marxa
temes de recerca en epilèpsia. Ara també
comencem un projecte registrant neurona
única. Intentem entendre el cervell des de
baix de tot: des de la neurona única fins a
les grans connectivitats cerebrals.
Per on passa el futur
de la neurocirurgia?
La neurocirurgia en general serà neurocirurgia funcional. D’aquí a 10 o 20 anys, probablement, no operarem els tumors com
els estem operant ara. De fet, en el termini
d’un any farem ablacions amb làser, com ja
s’estan realitzant als Estats Units. La biologia molecular substituirà els diagnòstics
histològics clàssics. No obstant això, com
he dit, la patologia funcional anirà a més. El
neurocirurgià coneixerà millor el cervell i
podrà modular millor les funcions. El Parkison és un exemple: amb una estimulació
cerebral profunda pots controlar la malaltia. L’Alzheimer també s’està tractant, col·
locant estimulació sobre circuits de memòria. La neurocirurgia anirà per aquí. 

NEUROCIÈNCIA
FUNCIONAL:
branca de la neurociència
que caracteritza l’anatomia
funcional de l’escorça
cerebral humana. 
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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
M. Antònia Julià
Més informació:
www.termcat.cat

Termes de salut digital (I)
La salut digital consisteix en la transformació i millora del sistema de salut i l’organització sanitària mitjançant la introducció
intensiva de les tecnologies emergents indicades per a cada problema de salut.
Molts dels termes d’aquest àmbit, multidisciplinari i transversal, ens arriben directament de l’anglès i cal trobar alternatives
denominatives en català per designar-ne
els conceptes.
Alguns termes relacionats amb la salut
digital fa temps que formen part de la
nostra vida diària i els coneixem amb formes catalanes —per exemple, ciberseguretat (cybersecurity), informàtica en núvol
(cloud computing) o telemedicina (telemedicine)—. Però n’hi ha d’altres que presenten més vacil·lacions formals. En aquest
consultori terminològic i el següent repassarem alguns dels termes de salut digital
que sovint ens ofereixen dubtes terminològics.

Com podem dir en català e-Health i
m-Health?
En tots dos casos, el prefix anglès és una
reducció d’un adjectiu: electronic (e-) i mobile (m-) respectivament. En català, la conversió de electrònic o mòbil en prefix no es
considera adequada, de manera que per
traduir paraules angleses amb el prefix e- o
m- es recorre a aquests adjectius, electrònic
o mòbil, en posposició al nom tal com és
habitual en la llengua catalana.
Amb aquest procediment es generen
formes descriptives, entenedores i ajustades a la sintaxi del català: així, salut electrònica i salut mòbil, però també administració electrònica, aprenentatge mòbil, comerç
mòbil o democràcia electrònica.
Quina és la forma catalana per a mobile
application?
Una aplicació mòbil (mobile application) és
un programa informàtic que desenvolupa
una tasca específica en un dispositiu mòbil. En català, al costat d’aquesta forma

completa trobem les formes escurçades
app i apli (femenines), que es consideren
vàlides, encara que les tres tenen ús en
contextos diferents:
•aplicació mòbil és la forma catalana
completa. És adequada per a contextos
formals en què no hi ha necessitat
d’abreujament.
• app (plural, apps) és un escurçament creat
en anglès a partir de application, amb una
àmplia utilització en català. Resulta adequada com a forma escurçada.
• apli (plural, aplis) és un escurçament creat en català a partir de aplicació, molt utilitzat per alguns experts i mitjans de comunicació. Pot ser una alternativa
adequada com a forma escurçada, sempre que se n’acabi generalitzant l’ús.
Podeu consultar tots aquests termes en
el Cercaterm i els criteris complets en el
Diccionari de criteris terminològics1 en línia. 

1. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187/
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