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L’apunt del president
Qui dia passa, any
empeny? No, gràcies

D
Jaume Padrós Selma,

president del Col·legi de Metges
de Barcelona

isculpeu que comenci amb un títol potser poc ortodox, però és l’expressió
més gràfica que he trobat per manifestar allò que no voldria que passés i
que està passant. Allò de l’anar fent, especialment a la política, és quelcom

ben trist. Tant se val si es deu a la dificultat, a la renúncia, al conformisme o a la
mediocritat. En aquests moments, a l’àmbit sanitari, no podem permetre que
continuïn passant els dies i que no passi res del que hauria de passar. Mentre el
món sencer trontolla, necessitem que la política, a una escala més micro (nacional
i local), sigui tangible, concreta, propera i útil.
Hem hagut de dir adeu al conseller Argimon de manera sobtada. Cal expressar-li
gratitud per la feina feta en un dels moments més difícils de la nostra història. Ell,
que no era home de partit, ha hagut de marxar del Govern per raons que obeeixen a
estratègies estrictament partidistes. Donem la benvinguda al nou conseller, Manel
Balcells, de qui coneixem la seva capacitat de generar diàleg i consensos. Li desitgem molts encerts i li oferim tota la nostra col·laboració perquè puguem encarar els
reptes de la transformació del sistema sanitari. Li reclamem que engegui els canvis
importants (i valents) que requereix el sistema (no em cansaré d’insistir en el full de
ruta de les 30 mesures apuntades pel grup d’experts la tardor del 2020) i, sobretot, li
reclamem que defensi amb dents i ungles disposar d’un pressupost digne per a salut, que permeti començar a fer front a reptes pendents com la crisi sociodemogràfica de la professió o el reconeixement (econòmic, però no exclusivament) dels
professionals.
Els problemes i les mancances no es poden anar amagant sota la catifa. Per això, en
aquesta revista, veureu que els col·legis de metges catalans hem tornat a prendre el
pols del que està passant a la medicina privada. Hem preguntat a una mostra representativa dels més de 9.000 metges i metgesses que treballen al sector a tot Catalunya i hem pogut obtenir una radiografia força precisa de com estan les coses. I no
estan gaire bé. Malauradament, tampoc no ha estat cap sorpresa. Ja ho sabíem, però
ho hem objectivat i hem interpel·lat la resta d’actors, especialment les companyies
asseguradores i centres sanitaris privats, sense oblidar el paper d’àrbitre que hauria
d’exercir el Departament de Salut. Fa temps que els professionals apostem i demanem una taula permanent de treball i diàleg on hi siguin presents tots els agents del
sector. També en parlem en aquesta edició.

JUNTA DE GOVERN DEL CoMB: President Jaume Padrós Selma Vicepresidenta 1a Elvira Bisbe
i Vives Vicepresident 2n Jaume Sellarès i Sallas
Secretari Gustavo A. Tolchinsky Wiesen Vicesecretària Sònia Miravet Jiménez Tresorer Lluís
Esteve i Balagué Vocals Mireia Puig Campmany,
Antoni Trilla Garcia, Mónica Povedano Panadès,
Anna Olivé Torralba, Ramon Vilallonga Puy, Robert Güerri Fernández, Maria Beatriu Bilbeny de
Fortuny, Jordi Aligué Capsada, Rosa Calvo Escalona, Anna Carreres Molas, Iolanda Jordan Garcia,
Oriol Mirallas Viñas, Elisenda Florensa Claramunt,
Ferran Fillat Gomà.

Hi trobareu, a més, molts altres temes d’interès, com la creació del Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats a la Salut (GIPS), que els col·legis de metges hem impulsat per facilitar la col·laboració amb altres disciplines, com la bioenginyeria, la física o la bioinformàtica, entre d’altres, que cada cop tenen un paper més rellevant en
l’àmbit de la salut. I, molt important: trobareu també tota la informació sobre la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil professional.
I, mentre entomem els darrers mesos de l’any, formulem tres grans desitjos: mantenir a ratlla la COVID-19 aquest hivern i –insisteixo– disposar d’uns bons pressupostos
i fer front als reptes demogràfics i de transformació del nostre sistema sanitari. 
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Presentació

Reptes de futur

E

l número 163 de la revista del CoMB està, en bona part, dedicat al grup de
professionals que treballen en l’àmbit de la medicina privada, els quals, en
un exercici de transparència i avaluació, “posen nota” al sector de les assegurances de salut a Catalunya. Els professionals som la baula més feble i, des del
CoMB, es dona tot el suport possible per tal que canviïn certs aspectes, lligats especialment a la valoració i les retribucions que els professionals mèdics reben de
les companyies. Ben poques companyies superen una nota de 5 sobre 10. Un fet
realment preocupant. L’estudi es complementa amb una taula rodona sobre els
reptes de la medicina privada, també molt interessant.
En aquesta mateixa línia de futur, hi trobareu el resum de la Jornada d’Estiu de la
Professió Mèdica, que porta per títol “Construint la Salut de demà”, així com també
una molt bona notícia: el naixement del Grup Interdisciplinari de Professionals
Vinculats amb la Salut (GIPS).
Fa unes setmanes dèiem que sembla un contrasentit parlar avui de guerra i de
pandèmies, que, malauradament, continuen. Tot i això, encarem aquest hivern
amb la millor predisposició possible, acomiadant el conseller Argimon i agraint la
bona feina feta alhora que donem la benvinguda al conseller Balcells, desitjant-li
salut i encerts en la gestió, a ell i a tot el seu equip. 

Antoni Trilla,

vocal de la Junta de Govern del CoMB

La imatge
Apunts de Deontologia: situacions
de la pràctica professional des del
Codi de Deontologia

L

a Comissió de Deontologia del
CoMB ha posat en marxa una
nova iniciativa amb l’objectiu
d’acostar de manera resumida, útil i
molt pràctica el contingut del Codi de
Deontologia als metges. Es tracta de la
col·lecció Apunts del Codi de Deontologia, a través de la qual es destaca i es
posa en valor la utilitat i el paper que
juga el Codi (i, de manera específica,
les normes que conté) en el dia a dia de
la pràctica professional. Els dos primers
apunts amb què s’estrena la iniciativa
fan referència a la comunicació de l’error mèdic i a l’elaboració d’informes,
certificats i peritatges mèdics. 
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Més informació:

Professió

Els professionals de la medicina
privada posen nota al sector
de les assegurances de salut

E

ls metges continuen sent la baula
més feble de l’assistència sanitària
privada que es presta a través d’assegurances de salut. Mentre el sector
viu una època de creixement pel que fa
a la contractació de pòlisses i volum de
negoci (una tercera part de la població
catalana té contractada una pòlissa),
fins al 66 % dels metges que hi treballen,
és a dir, dos de cada tres, consideren
que no estan rebent un tracte ni una valoració adequats per part de les companyies. A banda de les baixes retribucions
(moltes companyies fa anys que no actualitzen els honoraris que paguen als
metges per consulta o per acte mèdic),
els professionals consideren que hi ha
poc interès per la innovació i que sovint
les companyies prioritzen el rendiment
econòmic i no presten prou atenció a la
qualitat assistencial.

“Mentre el sector
de les assegurances
de salut creix, dos
de cada tres metges
no se senten ben
tractats per les
companyies.”
Aquestes són algunes de les conclusions més rellevants que revela l’Estudi
dels professionals de la medicina privada, elaborat a partir d’una enquesta impulsada pel Consell de Col·legis de Met-

Rànquing de les entitats d’assegurança lliure
segons la satisfacció global dels metges de Barcelona
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL

7,0

Agrupació AMCI (Agrupació Mútua+AMSYR)

6,3

MGC Mutua (MUTUA GENERAL DE CATALUNYA)

6,2

GENERALI SALUD

6,2

FIATC SEGUROS

5,5

AXA

5,4

MAPFRE SALUD

5,4

ADESLAS SegurCaixa

5,1

CLINICUM SEGUROS, S.A.

4,8

CASER SEGUROS

4,7

DKV SEGUROS

4,2

CIGNA ESPAÑA

4,1

AEGON (Labor Mèdica /La Sanitaria)

3,8

ASEFA

3,8

DIVINA PASTORA SEGUROS GENERALES S.A. (L’ALIANÇA)

3,6

SANITAS

3,4

ASISA

2,6

ges de Catalunya (CCMC) que van
respondre, entre novembre i desembre
de 2021, més de 900 metges d’un total

El rànquing s’ha elaborat a partir de les respostes de les següents preguntes (amb valoració del 0 al 10): Voldríem que ens indiqui les 3
entitats amb les que millor treballa. Com de satisfactori és per a vostè cada aspecte per a cada entitat? Ara voldríem que ens indiqui les 2
entitats amb les que pitjor. Per a aquestes dues entitats com de satisfactori és per a vostè cada aspecte? Només s’hi ha inclòs les
companyies que han obtingut un mínim de 40 valoracions positives o negatives
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Professió

LA VALORACIÓ
DE LES COMPANYIES
L’enquesta mostra que no totes les
companyies són valorades de la mateixa manera per part dels professionals. De fet, la satisfacció global dels
metges davant la relació que mantenen amb les entitats d’assegurança
lliure oscil·la entre la puntuació màxima de 7/10, que rep una companyia, a
la mínima de 2,6/10. En un rànquing
en què s’hi han inclòs disset entitats
(les que han rebut més valoracions),
només nou superen l’aprovat i reben
puntuacions de 5/10 o superiors.
D’aquestes, la majoria se situen en un
aprovat més aviat just.
Pere Torner, Jaume Padrós i Sergi Boada, en la presentació de l’Estudi dels professionals
de la medicina privada.

de 9.959 metges (8.064 a la província de
Barcelona) de les quatre corporacions
de Catalunya que treballen al sector privat de manera exclusiva o compaginant-ho amb l’activitat al sector públic.
Els resultats de l’enquesta van ser presentats, en roda de premsa, el passat
abril pel president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i del CCMC,

“Els professionals
continuen sent la
baula feble d’un
sector cada cop més
concentrat en què
els honoraris, amb
algunes excepcions,
fa anys que no
s’actualitzen.”

Jaume Padrós; el president del Col·legi
de Metges de Tarragona, Sergi Boada, i
el president de la Secció d’Assegurança Lliure del CoMB, Pere Torner. També
es va fer el balanç de la situació del sector (en especial, de les condicions dels
professionals que hi exerceixen) i es va
presentar el rànquing de companyies,
elaborat a partir de la valoració dels
professionals.

Com fa l’activitat
privada

11,4 %

Treballa
per compte
d’altri (amb
contracte
laboral)

82,8 %

Treballa per
compte propi
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En general, les variables que els professionals valoren pitjor de la seva relació amb les entitats d’assegurança
lliure i els aspectes en els quals hi troben més mancances o problemes són:

•

Els honoraris i la manca d’actualització d’aquests.

•

L’acceptació de noves proves diagnòstiques i nous tractaments per
part de les entitats (manca d’interès
per la innovació).

Mètode de pagament
dels pacients

5,9 %

Ambdues
opcions

6%

(6 % el 2018)

Paguen per altres
asseguradores

66 %

(79 % el 2018)

Paguen per
assegurança
sanitària

28 %

(15 % el 2018)

Paguen
per ells
mateixos

Professió

“Les principals
crítiques cap a
les companyies
són: poc interès
per la innovació
tecnològica,
priorització del
rendiment econòmic
per sobre de la
qualitat assistencial,
retribucions baixes
i obsoletes i manca
de comunicació.”

Les raons més importants per les quals
els professionals del sector privat segueixen treballant per a les entitats d’assegurança lliure són els ingressos econòmics (36 %), la fidelitat amb els
pacients (32 %) i la llibertat que tenen
per organitzar la pròpia agenda (28 %).

CONCENTRACIÓ
DEL SECTOR
Els metges que exerceixen al sector de
la medicina privada van treballar per a
una mitjana de 9,8 entitats d’assegurança lliure durant el darrer any. Cal
aclarir que dins del sector operen entitats de dimensions i volum de negoci
molt diversos i n’hi ha que només tenen
implantació en territoris limitats.

nals) i el 50,3 % afirmen que és la companyia per a la qual facturen més.

RETRIBUCIONS
OBSOLETES
El nivell d’honoraris i la manca d’actualització de preus són les variables pitjor
valorades pels metges en relació amb
la valoració general que fan de les entitats d’assegurança lliure. Amb tot, una
companyia (amb implantació exclusiva
a la demarcació de Barcelona) destaca
pel fet de ser la que més metges (44,3 %)
assenyalen com l’entitat que millor retribueix per acte mèdic.
Algunes dades de què disposa el CCMC
mostren la variabilitat de tarifes que hi
ha al sector i la manca d’actualització.
Alguns exemples pel que fa a retribucions brutes són:

El termini de pagament als professionals i l’agilitat en el sistema de facturació.

Segons dades d’UNESPA de 2020, el
sector va facturar 2.000 milions d’euros
a Catalunya. El 30 % d’aquesta facturació correspon a una única companyia (el
70 % correspon a tan sols cinc companyies). La concentració que en els darrers anys s’està produint al sector també
es fa evident quan es mira des de l’altra
banda, ja que el 58,4 % dels metges
coincideixen a assenyalar aquesta mateixa entitat com la companyia per a la
qual treballen més (l’any 2018 n’era la
principal per al 43,4 % dels professio-

Com hi arriben
els pacients

Valoració entitats d’assegurança lliure

•

Els canals per contactar amb responsables de les entitats i la diligència a l’hora de rebre respostes.

•

La claredat de les pòlisses perquè
clients i metges coneguin les prestacions que estan cobertes i les que no.

•

11 %

(8 % el 2018)

Internet, web,
cercadors…

4%

16 %

Altres...

(25 % el 2018)

Per mitjà
de col·legues

36 %
45 %

(37 % el 2018)

Directament

27 %

(30 % El 2018)

Ingressos
econòmics

Per mitjà
del quadre mèdic

•

Per una visita de medicina familiar i
comunitària, actualment trobem quantitats que oscil·len, en funció de la companyia, entre els 14 i els 18 euros bruts,
quan fa deu anys la forquilla era de 13 a
17 euros bruts.

•

Per una visita d’especialitat medicoquirúrgica, les quantitats actuals oscil·
len entre els 19,5 i els 27 euros bruts,

32 %

34 %

Fidelitat
als meus
pacients

Sí

Se sent valorat per
les entitats per a les
quals treballa?

Raó més important
per seguir treballant
en el sector de les EALL

28 %

Llibertat per
a organitzar
la meva
pràctica

66 %
No
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Professió
Estudi dels professionals
de la medicina privada:

“Els col·legis de
metges de Catalunya
recorden que el
pacient ha de ser
sempre el centre de
l’assistència, sigui
pública o privada, i
que l’administració
és responsable de
vetllar per garantir
aquest principi.”

no gaire per sobre de les tarifes de fa
deu anys, que es trobaven entre els 18 i
els 26 euros bruts.

•

Per una intervenció quirúrgica amb
laparoscòpia, la retribució actual oscil·la
entre els 217 i els 570 euros bruts, mentre que fa deu anys se situava entre els
225 i els 470 euros bruts.

REPTES DEL SECTOR
Des del CCMC fa anys que es reclama un
marc regulador per al sector de la medicina privada, l’existència del qual hauria
d’evitar situacions com la guerra de
preus que ja fa anys que lliuren algunes
companyies asseguradores i que amenaça la qualitat assistencial. Els col·legis
de metges catalans recorden que el pacient sempre ha de ser el centre de l’activitat assistencial, sigui pública o privada,
i que l’administració té la responsabilitat
de vetllar per aquest principi.

PERFIL DELS METGES
QUE TREBALLEN A LA
MEDICINA PRIVADA,
SEGONS L’ENQUESTA
• Un total de 9.959 metges treballen

al
sector de la medicina privada a Catalunya
(8.064 a la demarcació de Barcelona).

L’oferta de pòlisses de salut amb preus
a la baixa no tan sols es tradueix en precarietat i baixes retribucions per als professionals, sinó que banalitza l’acte mèdic i posa en risc dos dels principals
valors afegits que tradicionalment han
caracteritzat la medicina privada: la lliure elecció i la continuïtat assistencial.

•

El 71% són homes i el 29 %, dones.

•

El 78 % tenen més de 50 anys.

Des del CCMC s’ha denunciat repetidament la manca de claredat de moltes pòlisses low cost que es troben al
mercat a l’hora d’informar els ciutadans sobre aspectes com ara cobertura de serveis, increments de primes,
elecció de quadre mèdic, copagaments, carències, etc.

•

•

El 59 % fan activitat exclusivament privada i el 41 % combinen pública i privada.

•

Dediquen 23,7 hores setmanals de
mitjana a la medicina privada.
El 29 % treballen en consultori propi,
el 46 % en consultori de clínica/policlínica i el 7 % en consultori d’una entitat
asseguradora.

•

El 83 % treballen per compte propi,
l’11 % són assalariats i el 6 % combinen
les dues opcions. 

Valoració entitats d’assegurança lliure segons indicadors (amb valoració del 0 al 10)
1) Claredat de les pòlisses (el client i el metge saben el que està cobert i el que no).
2) Facilitat per contactar amb un responsable de l’entitat.
3) Diligència d’aquest responsable a l’hora de donar una resposta.
4) Facilitat per sol·licitar autoritzacions de proves i tractaments.
5) Acceptació de noves proves diagnòstiques i nous tractaments.
6) Actualització dels barems retributius el darrer any.
7) Nivell d’honoraris.
8) Agilitat del sistema de facturació.
9) Termini de pagament.
10) Informació detallada dels honoraris facturats i cobrats
11) Existència de contractes amb les entitats.
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4,1
4,3

5,5
5,3
5,3
5,8
5,2

5,5
5,5
5,7
5,3

Fundació
G A L AT E A

Tingues cura
de la teva salut
amb l’App Galatea
Un nou canal de comunicació que posem en marxa
per acostar-nos als professionals de la salut i facilitar-vos
l'accés als nostres serveis, tant assistencials com de formació
i prevenció i promoció de la salut.

Descarrega’t
l’App Galatea
iOS

Android

Taula rodona

Reptes
imminents
de la
medicina
privada
Joan Nolla, Núria Solé i Pere Torner.

E

ls resultats de l’enquesta elaborada pel Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) als
metges que exerceixen a la medicina
privada (pàgines anteriors) són el punt
de partida d’aquest debat. El metge i
president de la Secció d’Assegurança
Lliure del CoMB, Pere Torner, modera la
conversa, en la qual hi participen com a
representants dels altres actors del sector la també metgessa i directora gerent de l’Hospital Universitari Dexeus,
Núria Solé, i el director territorial d’Adeslas, Joan Nolla.
– El 71 % dels col·legiats
que han respost l’enquesta del CCMC
són homes, quan actualment la medicina és una professió majoritàriament
de dones. D’altra banda, el 80 % dels
metges que fan medicina privada tenen més de 50 anys. Per què a les metgesses i als professionals joves no els
resulta prou atractiu aquest sector?
PERE TORNER

– La societat canvia. Moltes
professions s’estan feminitzant i la medicina n’és una. Hem de ser capaços de
compaginar el canvi de la societat amb
les responsabilitats laborals. Si la societat canvia i els professionals dediquen
menys hores a la feina, la manera com
es relacionen metges i pacients també
ha de canviar. Tant l’asseguradora com
l’hospital ens hem de digitalitzar i adaptar-nos als canvis el més ràpidament
possible.
JOAN NOLLA

– Tradicionalment, l’home
s’ha dedicat més a la medicina privada,
NÚRIA SOLÉ

12

però això s’anirà normalitzant, perquè
la majoria dels nous graduats ja són dones. En el nostre cas, com que som un
hospital universitari, potser som més
atractius per a metges joves que finalitzen el grau. D’altra banda, la digitalització ja està aquí i tots hem de fer un pas
endavant. Com a grup i hospital, estem
treballant en aquesta línia.
– L’enquesta també reflecteix que
el 60 % dels metges que fan activitat
privada ho fan de manera exclusiva,
mentre que hi ha un 40 % que la combinen amb la pública. Com veieu el
futur en els propers anys?
P. T.

“La digitalització
és el futur.
Permet
optimitzar
agendes, reduir
desplaçaments i
donar cobertura
a més gent”
Joan Nolla

J. N. – Dependrà de les properes promo-

cions de metges. La pandèmia ens ha
indicat que la col·laboració públic-privada és necessària, tant en l’atenció
ambulatòria com en l’hospitalària.
Cada cop hi haurà menys metges que
simultaniegin totes dues, perquè la
gent jove viu d’una altra manera. La col·
laboració públic-privada s’hauria de
mantenir perquè suma i afegeix valor.
– Al nostre hospital, tenim un model totalment mixt. Hi ha una part de
professionals 100 % dedicats a la privada i d’altres que la combinen amb l’activitat pública. És el metge el que acaba
escollint. Però el model de duplicitat,
en què el metge dedicava 8 hores a la
pública i de 4 a 6 hores a la privada,
possiblement acabarà desapareixent.
N. S.

P. T. – Els professionals valoren molt po-

sitivament del sector privat la fidelitat
als seus pacients, la relació metge-pa-

cient, la llibertat per organitzar la seva
pròpia pràctica assistencial... Per què
penseu que, malgrat tots aquests factors, hi ha dos terços dels metges que
no se senten valorats per les companyies? És només un tema econòmic?
–Cal tenir en compte que l’enquesta es va fer en una situació postpandèmica. En el cas d’Adeslas, el capítol econòmic està ben encarat, cada any
pugem els barems i, a més, tenim una
política d’incentius que es paguen un
cop l’any. Per altra banda, hauríem de
dotar els metges d’eines noves per tal
d’ajudar que la feina diària sigui més
còmoda en base a plataformes digitals.
Estem treballant en això i s’estan invertint molts diners per tirar-ho endavant.
J. N.

P. T. – Des del CoMB, apostem per crear

un grup de treball, amb representació

Taula rodona
Vídeo complet:

“És fonamental
ser atractius per
als professionals
joves: apostar
per la formació,
la innovació,
les noves
tecnologies...”
Núria Solé

de les entitats d’assegurança lliure
(EALL), els centres sanitaris privats i
els professionals, per col·laborar en diversos àmbits. Per exemple, en la valoració i introducció de noves tècniques
diagnòstiques i nous tractaments segons la seva eficàcia i eficiència. Però
també en temes de retribucions, perquè hi ha uns quants actes mèdics que
estan sota preu de cost i, quan es dona
aquesta situació, el professional se
sent humiliat. Pel que fa a la formació,
els professionals i, sobretot, els joves la
valoren molt... Tractar tots aquests temes de manera conjunta ens ajudaria
als uns i als altres a millorar.
–Estem apostant moltíssim per la
formació, tant de postgrau com subvencionant graus a persones que ja estan integrades en la nostra organització. Els professionals ho tenen molt
present. El fet que siguem un hospital
docent i que els puguem ajudar en l’assistència a congressos i en l’organització de jornades, tot això la gent jove al
final ho busca i ho valora. Pel que fa a
les noves tècniques, nosaltres incorporem tota la cartera de serveis. Al final,
són les asseguradores les que han de
fer el pas i crec que Col·legi ha de jugar
un paper molt important d’engranatge.
N. S .

– Estem a la vostra disposició per
participar en les sessions de treball que
poseu en marxa per avançar i millorar
tant des del punt de vista assistencial
J. N.

com corporatiu en benefici dels pacients.
Quant a la formació, és vital. Recentment, hem tret la plataforma de formació Adeslas Campus, amb la qual promovem que els metges puguin accedir
a la formació continuada i també permet captar talent jove.
Quirónsalud ha obert una universitat corporativa online, on hi ha moltíssims continguts que s’ofereixen tant al
nostre personal laboral com a tots els
metges que col·laboren amb nosaltres.
Són apostes molt costoses, però intentem arribar al màxim de professionals
possible.
N. S. –

P. T. –

Penseu que es pot posar sobre la
taula el tema dels actes mèdics que
actualment estan per sota de preu de
cost per tal d’ajustar-los?
– Sempre existeix, almenys en el
nostre cas, la possibilitat d’ajustar-ho
per tal que no es produeixi aquesta situació. Els costos varien, ja sigui per major freqüentació (envelliment, cronicitats...) o per tecnologia, que fan que el
barem s’hagi d’adaptar en funció de la
situació de mercat. El metge ha de valorar conjuntament el total de l’activitat
assistencial que porta a terme en la
seva integritat. Hem de ser capaços
d’evitar que una intervenció s’acabi pagant sota preu de cost. Sempre hi ha la
possibilitat de parlar-ho amb l’asseguradora i evitar que torni a succeir.
J. N.

– Els propers anys hi haurà moltes
jubilacions i poca incorporació d’especialistes. N’esteu preocupats?
P. T.

– És un repte per al sector. És fonamental ser atractius per a la gent jove,
apostar per la formació, per la innovació, la digitalització i les noves tecnologies i aquí necessitem que les companyies facin un pas endavant per donar
cobertura a tota aquesta innovació. En
determinades especialitats és fàcil
aquesta digitalització, però hi ha especialitats més penalitzades.
N. S .

J. N. –

Si no som capaços de digitalitzar
molt ràpidament tot el procés, aquesta

“Els pacients han
d’estar sempre al
centre de la nostra
activitat. Estic segur
que ens demanarien
seure i arribar a
acords”
Pere Torner

manca de metges cada cop comportarà dificultats més greus. Si pots digitalitzar una consulta mèdica, optimitzes
l’agenda, els desplaçaments són inferiors i també pots tenir metges deslocalitzats. Això permet donar cobertura
a més gent. Hi ha indrets on no trobes
pediatres, com ho fas? Hem d’anar cap
a un model de gestió híbrida que combini la salut digital i la tradicional, oferir
obrir l’agenda el màxim possible per
concentrar activitat. La digitalització és
el futur. Els pacients ens ho demanen i
hi estem invertint força per portar-la a
terme com abans millor.
El pacient ha d’estar sempre al
centre de la nostra activitat i estic segur que els pacients ens demanarien
que ens asseguéssim tots a la mateixa
taula i ens poséssim d’acord. Hem tret
conclusions molt interessants i la que
més ens il·lusiona des del Col·legi és la
possibilitat de pensar en els pacients,
de crear un grup de treball on participem les EALL, els centres i els professionals, per tal de fer el sector més
atractiu, especialment per als metges i
metgesses joves, i de buscar els millors
acords en benefici dels pacients. 
P. T. –
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20a Jornada d’Estiu de la Professió
Mèdica. Construint la salut de demà

L

a celebració de la 20a Jornada
d’Estiu de la Professió Mèdica, que
va tenir lloc a Puigcerdà el passat
15 de juliol, va permetre reprendre, després de dos anys de restriccions forçades per la pandèmia de COVID-19,
aquesta trobada, que va tornar a ser un
dels plats forts de la Universitat d’Estiu
de la Universitat Ramon Llull (URL). La
Jornada proposava un programa on es
van combinar temes d’actualitat i qües
tions de fons per a la reflexió i va comptar amb uns ponents que, de ben segur, no van decebre el públic assistent
a la sala d’actes del Museu Cerdà de
Puigcerdà.
El títol de la jornada, Retrobar-nos per
seguir construint la salut de demà.
Preparats per als reptes?, ja era tota
una declaració d’intencions pel que fa a
la necessitat de plantejar les transformacions i fer-hi front, que ha d’entomar
el sistema sanitari de manera urgent,
algunes de les quals ja estaven sobre la
taula abans de la pandèmia, mentre
que d’altres han sorgit o s’han fet més
evidents arran d’aquesta crisi.
A la seva intervenció de benvinguda, el
president del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) i del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, va alertar que la crisi que
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afecta el sistema sanitari “no és conjuntural, sinó sistèmica” i que problemes
tan greus com la manca de finançament i també de recursos humans obliguen a repensar el sistema de dalt a
baix i a fer-lo “menys encotillat”.
El vicepresident a l’Associació d’Universitaris de la Cerdanya (AUCer), Àngel
Maurell va plantejar les dificultats amb
què es troben molts alumnes per accedir a estudis universitaris de la branca
sanitària en un context de dèficit
d’aquests professionals. En representació de l’Hospital de Cerdanya, van donar la benvinguda el director de projectes assistencials transfronterers del
centre, Eduard Carreras, i el director
gerent de la Fundació Hospital de Puig
cerdà, Lluís Carreras, que va reivindicar
“almenys un any de tranquil·litat” per
als professionals sanitaris (1).

TAULA 1: APLICACIÓ
D’AVENÇOS CIENTÍFICS I
TECNOLÒGICS EN SALUT
PÚBLICA, TRACTAMENTS,
DIAGNÒSTIC I GESTIÓ DE
PROCESSOS

gia endocrina, metabòlica i bariàtrica
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i
membre de la Junta del CoMB, va reunir uns ponents de primera línia. Tots
ells lideren actualment projectes que
exemplifiquen perfectament com diferents tecnologies emergents obren noves vies per millorar el diagnòstic i el
tractament de malalties i són també
decisives per elaborar models predictius d’enorme utilitat per a la presa de
decisions o per a la millora i l’optimització de processos.

•

Models computacionals, una eina
més al servei de la salut pública, a càrrec de Clara Prats, investigadora del
grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), doctora en Física per la Universitat de Barcelona (UB) i presidenta del
Grup Interdisciplinari de Professionals
vinculats amb la Salut (GIPS).

•

La primera taula de la jornada (2), moderada per Ramon Vilallonga, cirurgià
de l’Àrea de subespecialització de cirur-

2

Noves tecnologies i medicina de
precisió en migranya: una manera
de controlar aquesta epidèmia silent,
a càrrec de Patricia Pozo, cap de secció
del Servei de Neurologia de Vall d’Hebron i cap del grup de Cefalea i Dolor
Neurològic del Vall d’Hebron Institut de
Recerca (VHIR).

3
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Vídeos de les
intervencions:

•

Tecnologies disruptives en l’àmbit
del diagnòstic per la imatge: com ens
estan canviant la intel·ligència artificial i la impressió 3D, a càrrec de Pep
Munuera, cap del Servei de Diagnòstic
per la Imatge (àrea d’innovació i qualitat), especialista en neuroradiologia de
l’Hospital de Sant Joan de Déu.

•

El diagnòstic anatomopatològic digital ja és una realitat. Preparats per al
futur?, a càrrec d’Eugeni López Bonet,
cap del Servei d’Anatomia Patològica de
l’Hospital Universitari Josep Trueta.

TAULA 2: TECNOLOGIA EN
L’ÀMBIT SANITARI: NOVES
OPORTUNITATS PER
HUMANITZAR
L’ASSISTÈNCIA?
La segona taula (3), moderada per la
cap del Servei d’Urgències de l’Hospital
Joan XXIII i vicepresidenta primera del
Col·legi de Metges de Tarragona (COMT),
Carme Boqué, va fer coincidir les reflexions de tres pesos pesants al voltant
dels conceptes de tecnologia i humanització. Les intervencions dels ponents
no van deixar ningú indiferent:

•

Pros i contres de la tecnologia: un balanç optimista, a càrrec de Genís Roca,
arqueòleg, llicenciat en Història per la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), president de la Fundació puntCat
i expert en internet.

•

De què parlem quan parlem d’humanització?, a càrrec de Francesc Torralba,

4

filòsof i teòleg, catedràtic de la Universitat Ramon Llull (URL).

•

High tech, high touch: per una medicina científicament humana, a càrrec
de Montserrat Esquerda, pediatra,
presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC i directora de l’Institut
Borja de Bioètica (URL).
La sessió de la tarda es va inaugurar
amb la intervenció de la directora d’I+D
i assumptes regulatoris de la companyia farmacèutica Hipra, Èlia Torroella,
prèvia presentació de la vicepresidenta
del CoMB i metgessa del Servei
d’Anestesio
logia del Parc Salut Mar,
Elvira Bisbe (4). A la seva conferència,
Torroella va fer un recorregut per la història de la vacuna contra la COVID-19
que aquesta companyia catalana, referent mundial en el sector les vacunes
de salut animal, ha desenvolupat.

TAULA 3: “REPTES DE LES
ORGANITZACIONS
SANITÀRIES: GENERAR
IL·LUSIÓ PER OBTENIR
COMPROMÍS”
La tercera i darrera taula (5) d’aquesta
20a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica va aplegar diferents experiències
organitzatives innovadores que s’han
dut a terme al sistema sanitari català,
tant a l’àmbit de l’atenció primària, com
hospitalària. Va moderar la taula la cap
del Servei d’Urgències de l’Hospital de
Sant Pau i membre de la Junta de Govern del CoMB, Mireia Puig, que, prè

5

viament, va oferir una radiografia actualitzada de la situació demogràfica en
què es troba la professió mèdica a Catalunya.
Els ponents d’aquesta tercera taula van
ser: la metgessa de família i directora
de SAP centre, Institut Català de la Salut (ICS), Eulàlia Ruiz; el gerent de l’EAP
Sardenya i vicepresident del CoMB,
Jaume Sellarès; el director general
d’Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Manel Jovells; impulsor
de Pediatria dels Pirineus, SCCLP, Jordi
Fàbrega, i el director de l’Hospital Clínic
de Barcelona, Josep Campistol.
L’encarregat de cloure la jornada i
d’aquesta nova edició de la Universitat
d’Estiu de la URL va ser el filòsof i catedràtic de la URL, Francesc Torralba,
amb la conferència Humanisme tecnològic. Arrels i horitzons. Van acomia
dar l’acte l’alcalde de Puigcerdà,
Albert Piñeira; el rector de la URL,
Josep M. Garrell; el president d’AUCer,
Francesc Armengol, i el president del
CCMC i del CoMB, Jaume Padrós (6). 

6

15

Professió

Neix el Grup
Interdisciplinari de
Professionals vinculats
amb la Salut (GIPS)
Un espai de col·laboració per la
millora de la salut de les persones

E

l Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats amb la Salut
(GIPS) és un projecte impulsat
pel Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) amb vocació d’esdevenir un espai de participació i col·laboració dels metges i metgesses amb
professionals de diverses disciplines,
tant sanitàries com d’altres que, tot i no
ser estrictament mèdiques o assistencials, tenen cada dia més presència en
el diagnòstic, la terapèutica i la prevenció de malalties (bioenginyers, bioinformàtics, biofísics, biòlegs, titulats en

biomedicina o ciències ambientals, bioquímics, etc.). El GIPS es va presentar,
el passat juny, en un acte que va comptar amb la participació de professionals
de formació diversa, els quals van exposar projectes concrets de col·laboració que es troben actualment en marxa. Tots van coincidir a augurar un futur
ple de reptes i d’oportunitats en què el
treball interdisciplinari serà cada cop
més necessari i imprescindible per a la
millora de la salut de les persones. La
doctora en física aplicada Clara Prats
presideix la comissió gestora del GIPS.

Tal com va afirmar a la presentació de
l’acte el president del Col·legi de Metges
de Barcelona (CoMB) i del CCMC, Jaume Padrós, el GIPS neix amb la voluntat de ser “una iniciativa fructífera per
als metges i per a la resta de professionals que treballen en l’àmbit de la
salut”, en un moment en què “la societat i la sanitat catalanes necessiten
flaixos d’esperança” i en què “cal compartir valors i adaptar-los a les necessitats actuals”.
La pandèmia de COVID-19 ha deixat al
seu darrere una greu crisi sanitària, social i econòmica, però alhora, tal com va
recordar, Clara Prats, la pandèmia també “ha estat l’accelerador de moltes
altres coses i ha posat en evidència la
necessitat de treballar de manera col·
laborativa”.
Prats va destacar que aquest treball interdisciplinari, que ja fa anys que es palpa als centres sanitaris i que ha donat
lloc a tecnologies que ja són una realitat
(com el diagnòstic per la imatge, els
quiròfans robotitzats, la impressió 3D o
l’enginyeria de teixits), necessita un impuls que ajudi a “superar les barreres
de llenguatge i certs prejudicis” que
encara existeixen. Es tracta, segons
Prats, d’un “treball amb un objectiu
comú que requereix respecte, confiança, humilitat i honestedat” per part
de tots els professionals que hi participen. “Cap disciplina no disposa ni de la
capacitat ni del coneixement per resoldre-ho tot”, va afirmar Clara Prats.
El metge traumatòleg i membre de la
comissió gestora del GIPS, Ferran Fillat va donar pas a la intervenció del director de l’Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC), Josep Samitier, qui
va aprofundir en la idea de la necessitat
de “trencar fonteres per resoldre problemes”. En una conferència que va titular Transdisciplinarietat: 21 lletres per
un nou món, Samitier va posar exemples de diferents àmbits de recerca
amb aplicacions en salut en els quals
ja s’estan trencant els límits de disciplines específiques, com, per exemple,
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D’esquerra a dreta: Clara Prats, Marc Pérez Pey, Iolanda Jordan, Georgina Vidal, Maria Visa i Núria Gavarra, en la presentació dels grups de treball del GIPS.

la nanotecnologia: “Quan anem a l’àmbit del més petit, ja no sabem si estem
fent física, biologia o enginyeria”, va
afirmar. “També l’estudi del càncer requereix un abordatge extremament
complex que exigeix coneixements
biològics i químics, però també de física o d’enginyeria”, va afegir.
Samitier va recordar que els avenços en
salut que seguiran venint de la mà de
tecnologies com, per exemple, la reprogramació cel·lular, la creació de models
humanitzats in vitro, la realitat virtual, la
impressió 3D, la intel·ligència artificial, la
robòtica o la nanotecnologia han de servir, en definitiva, per fer front als nous
reptes en salut, i molt especialment, a
tot el que té a veure amb un canvi radical del concepte d’envelliment.

EXPERIÈNCIES DE
COL·LABORACIÓ D’ÈXIT
La sessió va continuar amb una taula
moderada pel cirurgià general i membre de la comissió gestora del GIPS,
Ramon Vilallonga, en la qual es van
presentar dues experiències de col·laboració interdisciplinària que ja s’estan duent a terme amb èxit a Catalunya. Núria Montserrat, bioenginyera
de l’IBEC i també membre de la comissió gestora del GIPS, va presentar
el projecte de desenvolupament de
teixits Bioprinting, a través del qual
estan treballant en la creació d’organoides, i que compta amb la col·laboració de l’Organització Catalana de
Trasplantaments (OCATT). Els organoides són microòrgans que reproduei-

xen bona part de les propietats dels
òrgans reals i que permeten estudiar i
comprendre el desenvolupament de
malalties. Els avenços en aquesta tecnologia obren unes possibilitats enormes, però també plantegen implicacions ètiques que requereixen una
reflexió específica de professionals experts. En aquest sentit, el director de
l’OCATT, Jaume Tort, va posar sobre la
taula el pas d’un model clàssic, basat
en la donació altruista d’òrgans per ser
trasplantats, cap a un altre model molt
més complex que “pot obrir la porta a
la mercantilització de les substàncies
d’origen humà”. Un dels grans reptes
serà, per tant, pensar com es garanteix la sostenibilitat del sistema, així
com l’equitat i l’accessibilitat per part
dels pacients.
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Professió
Vídeo de la jornada:

D’esquerra a dreta, Núria Montserrat, Jaume Tort, Alfons Carnicero, Mark Write i Ramon Vilallonga, en la taula rodona en que es van presentar experiències
de col·laboració.

La segona experiència va arribar de la
mà d’Alfons Carnicero, enginyer biomèdic, CEO i cofundador de la start up
Able Human Motion, i de Mark Wright,
fisioterapeuta i especialista en tecnologia de l’Institut Guttmann. La col·laboració entre ambdós equips i la Universitat de Heildelberg ha permès treballar
en el desenvolupament d’un exoesquelet de nova generació per a pacients
lesionats medul·lars que, no tan sols té
un cost molt inferior (aproximadament
un terç del cost dels exoesquelets habituals), sinó que, a més, és molt més lleuger (redueix el pes a la meitat) i requereix, per tant, molt menys esforç per
part del terapeuta. Aquest prototip, que
ha estat provat amb un centenar de pacients, “és més accessible i permet
una rehabilitació més intensa i més
eficient”, segons va explicar Carnicero.

Grups de treball del GIPS i professionals que els coordinaran, tots ells
membres de la comissió gestora:

•

Grup de treball bona praxi. Estarà coordinat per l’enginyer industrial Marc
Pérez Pey, qui va avançar que l’objectiu
del grup serà ajudar a innovar de manera
eficient, promovent la cerca de solucions
amb aplicabilitat pràctica i posant al centre el benefici i l’interès dels pacients.

•

Grup de treball de formació. Estarà
coordinat per la metgessa pediatra
Iolanda Jordan i té l’objectiu de detectar
àmbits que requereixen formació i mecanismes d’acreditació, un camp en el
qual el CCMC té àmplia experiència.

•

Grup de treball d’intercanvi d’experiències i coneixement. Estarà coordinat
per l’enginyera biomèdica Georgina Vidal, i crearà un espai de debat i xarxa que
permeti la posada al dia de les necessitats de cada sector, noves idees, etc.

• Grup de treball d’emprenedoria. Estarà coordinat per l’enginyera de disseny industrial Maria Visa, i treballarà
per potenciar un ecosistema d’emprenedoria oferint suport a les empreses,
bàsicament logístic i administratiu.
•

Grup de treball de relacions institucionals. Estarà coordinat per la biofísica Núria Gavara, qui va insistir a “treballar la interdisciplinarietat dia a dia, ja des
de les facultats”.
El GIPS està obert a la participació de
tots aquells professionals, les tasques i
funcions dels quals estiguin relacionades de manera directa o indirecta amb
la salut de les persones i que vulguin
formar-ne part. Les inscripcions es poden fer a través del formulari habilitat a
l’espai web del GIPS. 

Inscripcions al GIPS
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Deontologia i praxi

El CoMB lliura la Insígnia d’Or de la
Professió al doctor Josep Terés Quiles
president de la Comissió de Deontologia
durant més de set anys
d’estudiant de Medicina a la Universitat de Barcelona, on va ser company
de Joan Rodés, amb qui també coincidiria professionalment a l’Hospital Clínic; i passant per tota la seva trajectòria professional, com a clínic i com a
gestor.

E

l doctor Josep Terés Quiles (Barcelona, 1937) ha estat distingit
amb la màxima distinció del
CoMB, la Insígnia d’Or de la Professió,
per la seva trajectòria i compromís professionals. D’aquesta manera, el Col·legi
reconeix la tasca de qui ha estat president de la Comissió de Deontologia del
CoMB des de 2014 i fins a l’abril d’aquest
any, i, molt especialment, el seu compromís amb els valors d’una professió
que ha exercit al llarg d’una dilatada
carrera “amb rigor i excel·lència”. El lliurament va tenir lloc dijous, 5 de maig, a
la seu del CoMB, en un acte molt emotiu de reconeixement i homenatge, al
qual van assistir companys, amics i familiars de Josep Terés, així com representants i personal del Col·legi.
El president del CoMB, Jaume Padrós,
va dedicar unes paraules plenes
d’emoció i profund agraïment a Josep
Terés, de qui va enumerar una llarga
llista de qualitats (“compromès, com-

petent, lúcid, generós, discret, respectuós...”), les quals, segons Padrós, han
contribuït a convertir-lo en un “savi” i
en un “referent” per a la professió mèdica. El president del CoMB va recordar quan, l’any 2014, va proposar a Terés presidir la Comissió de Deontologia
i va destacar l’enorme producció de
documents i posicionaments que han
sorgit de la Comissió durant el darrer
període. Padrós va destacar el tarannà
de Terés al capdavant de la Comissió
de Deontologia, des d’on ha liderat la
darrera i recent actualització del Codi
de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).
Qui va ser company de Terés al llarg de
tota una vida professional a l’Hospital
Clínic i també expresident del CoMB,
Miquel Bruguera, va ser l’encarregat
d’exercir de “padrí” a l’acte d’homenatge. Bruguera va fer un recorregut al
llarg de la vida professional de Josep
Terés, començant per la seva etapa

Després d’un missatge en vídeo del
conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la vicesecretària del CoMB, Sònia
Miravet va fer lectura de l’acta de lliurament de la Insígnia d’Or de la Professió. L’acta de la Junta de Govern va
destacar, a més dels valors i compromís professionals, el fet que Josep Terés hagi acabat esdevenint tot un “referent” en totes les responsabilitats i
disciplines que ha exercit, tant clíniques, com de gestió, o en els camps de
la bioètica i la deontologia.
Per acabar, Josep Terés es va adreçar al
públic, visiblement emocionat i agraït.
“Aquest reconeixement m’omple d’orgull pel fet de venir del CoMB, una institució que m’estimo profundament”, va
afirmar Terés. També va mostrar-se
profundament agraït i “privilegiat” pel
fet d’haver pogut gaudir a tot arreu on
ha treballat (des del principi, quan va
fer de metge de capçalera a les barraques de Montjuïc, fins a la llarga etapa a
l’Hospital Clínic). Va qualificar l’etapa al
capdavant de la Comissió de Deontologia del CoMB com “una de les més enriquidores” de la seva carrera. “He gaudit
de la professió i he après dels mestres,
dels companys, dels estudiants i, sobretot, dels pacients”, va afirmar. 
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Deontologia i praxi
Document complet:

La Comissió de
Deontologia avala que
l’acte assistencial té
prioritat per davant
de l’activitat burocràtica

E

n una nota del maig passat, la
Comissió de Deontologia del
CoMB recorda i argumenta sobre
l’obligació deontològica que tenen els
metges de prioritzar l’acte assistencial
per davant de l’acte administratiu que
sovint es deriva del primer. La Comissió, coneixedora de situacions d’elevada pressió assistencial que sovint obliguen els professionals a confrontar
ambdós tipus de tasques, fa una sèrie
de consideracions respecte d’això, fonamentades en les normes contingudes al Codi de Deontologia del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC). Amb aquesta nota, la Comissió confirma l’obligació deontològica
de prioritzar l’assistència per sobre de
qualsevol altre interès, en la línia de les
propostes i arguments que el CCMC va
recollir al document de posició Desburocratitzar el procés assistencial. Una
proposta per millorar el temps dedicat
als pacients.

BUROCRÀCIA VERSUS
ASSISTÈNCIA
En situacions d’elevada pressió assistencial, és versemblant que al professional se li plantegi la necessitat de prioritzar una o altra de les dues tasques. La
Comissió de Deontologia del CoMB ha
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debatut i ha consensuat les consideracions següents, prenent com a marc de
referència el Codi de Deontologia:
1. En situacions d’elevada pressió assistencial, en què la tasca administrativa tregui temps a l’assistència i el metge consideri que no li permet prestar
l’atenció correcta als seus pacients, cal
prioritzar la tasca assistencial per davant de les purament burocràtiques,
per sobre de qualsevol altre interès.
Caldrà, doncs, que el metge tingui
clara aquesta prioritat, tant a l’hora
d’exercir-la en benefici de la qualitat
de l’assistència com de defensar-la en
cas que hom li exigeixi el contrari.
2. La tasca assistencial correcta que el
metge té el deure de proporcionar i
que el ciutadà té el dret de rebre comporta, forçosament, actes administratius que en són inseparables. Per
exemple, la sol·licitud de proves complementàries o la prescripció de medicaments o de repòs (baixa laboral) són
mesures de diagnòstic i de tractament
de malalties o accidents que requereixen actes administratius, els quals formen part de l’acte mèdic assistencial i
són, per tant, responsabilitat del metge
que té al seu càrrec l’episodi clínic que
les ha motivat.

Al nostre sistema sanitari és habitual
que, quan un determinat episodi clínic
s’inicia fora de l’atenció primària, aquestes tasques administratives, que formen part de l’acte mèdic, se’n desvinculin i siguin assignades al professional
de l’atenció primària. Malgrat no tenir
responsabilitat assistencial en aquell
episodi clínic, s’exigeix a aquest professional responsabilitat administrativa
subrogada, la qual cosa contribueix a
incrementar encara més la càrrega i la
pressió burocràtica a la qual ja està sotmesa habitualment l’atenció primària. I,
el que és pitjor, s’obliga aquest professional a assumir una prescripció aliena.
Aquesta pràctica, tot i estar molt estesa, no s’adequa als principis generals
de la deontologia, ja que va en detriment de la qualitat de l’assistència. Les
tasques administratives indeslligables
d’un acte assistencial haurien de ser
dutes a terme pel professional responsable d’aquell episodi clínic.
Altres tasques administratives que no
aporten valor a l’acte assistencial pròpiament dit, com les baixes laborals de
curta durada, justificacions d’absència
laboral, determinats informes o la gestió d’interconsultes, no haurien de requerir la participació del metge i haurien de ser resoltes per part dels gestors
responsables mitjançant mesures imaginatives de suport administratiu.
3. El document de posició del CCMC
abans esmentat analitza amb detall les
tasques administratives que habitualment s’assignen al metge i proposa a
l’autoritat sanitària algunes mesures
per alleugerir aquesta pressió burocràtica en benefici de la qualitat assistencial. Aquest és un repte, però, que implica, a més del metge, altres estaments
professionals, com els gestors de centres i els directors de les unitats assistencials. 

Deontologia i praxi
Vídeo de la jornada:

Desburocratitzar
el procés assistencial
Propostes de millora i experiències
sobre nous rols professionals
els responsables de gestionar els processos d’atenció i gestió de pacients i de
donar suport administratiu als professio
nals clínics perquè puguin assumir noves habilitats i funcions que tradicionalment han fet metges i infermeres.

EXPERIÈNCIES DE
DESBUROCRATITZACIÓ
I D’IMPLEMENTACIÓ
DE NOUS ROLS
PROFESSIONALS

E

l Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) i l’Institut de
Formació Mèdica i Lideratge
(IFMiL) van organitzat una jornada, a finals de juny, sobre com desburocratitzar
el procés assistencial en la qual es van
exposar propostes de millora i experiències sobre nous rols professionals per al
sistema sanitari, amb l’objectiu de fer
propostes concretes que permetin optimitzar i millorar el temps d’atenció als
pacients, tant en l’àmbit de l’atenció primària com als hospitals.

que cal analitzar la utilitat de determinades tasques per tal de suprimir-les, simplificar-les o, si cal, delegar-les a altres
perfils professionals (administratius sanitaris i assistents clínics, per exemple).
Davant la greu manca de personal mèdic i d’infermeria, en el document es proposa implementar nous models d’atenció, desenvolupar els rols professionals i
incorporar noves professions al sistema.

El president del CoMB, Jaume Padrós, i
el vicepresident del CoMB i director de
l’EAP Sardenya, Jaume Sellarès, van presentar les propostes recollides al Document de Posició del CCMC, publicat el
mes de març de 2022, sobre la desburocratització del sistema sanitari. Al document s’assenyala que és urgent trobar
solucions que permetin alliberar temps
dels professionals clínics per dedicar-lo a
tasques assistencials. També insisteix

Oferir una formació específica als professionals de perfil administratiu que ja
treballen al sistema sanitari és essencial
per aconseguir més eficiència dels
equips assistencials. En aquesta línia, el
comissionat de la Junta de Govern del
CoMB per l’IFMiL, Albert Ledesma, va
presentar el Programa de formació i
desenvolupament per a Assistents Clínics de l’IFMIL, adreçat a professionals
amb perfil administratiu que han de ser

FORMACIÓ ESPECÍFICA
PER A PROFESSIONALS

Diverses organitzacions van exposar les
seves experiències en la formació i la implementació de nous perfils professionals per assumir funcions més complexes dins el sistema sanitari. La cap
d’admissions de l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona, Esther Álvarez, va
explicar com s’ha implementat la figura
de l’assistent clínic al seu hospital. Per la
seva banda, la cap d’Atenció a l’Usuari
de l’EAP Sardenya, Lydia Orselli, va detallar el procés que ha permès l’apoderament de l’equip administratiu. L’adjunta a Gerència del Consorci d’Atenció
Primària de Salut Barcelona Esquerra
(CAPSBE), Sílvia Roura, va detallar com
l’assistent clínic ha esdevingut un referent en l’atenció i acompanyament als
pacients de residències. Finalment, la
directora de Gestió de Pacients i Atenció
a la Ciutadania de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Pilar Doretto,
va explicar la gestió de les incapacitats
temporals que fan des del mateix hospital. El director assistencial del Servei Català de la Salut, Ignasi Carrasco, va cloure l’acte plantejant que s’ha de prendre
bona nota de les experiències exposades a la jornada. 
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La qüestió

Quins són els reptes de la
Medicina Familiar i Comunitària
per atraure nous professionals?

Laura Oromí Valls,

metgessa de família al CAP Comte Borrell,
Barcelona

Fa temps que l’atenció primària necessita un canvi de mirada, tant del sistema com dels seus professionals. Un
dels reptes més importants és tornar a
fer de metges! És a dir, dedicar el temps
necessari als nostres pacients, tenir
temps per investigar, ser proactius, fer
prevenció i, sobretot, desburocratitzar
les consultes.
Com sabem, una bona atenció primària
és la base per a un bon funcionament
de la sanitat, per tant, cal posar-la al seu
nivell, formant professionals competents que adquireixin capacitats i competències que els permetin tractar amb
seguretat tot tipus de demanda.
En aquest sentit, penso que la comunicació entre els professionals dels centres
d’atenció primària i els de l’hospital és
vital, que hem de mantenir un contacte
estret per tal de coordinar-nos i oferir la
millor atenció als nostres pacients.
A l’últim, recordem que aquesta especialitat no està mancada de reptes,
també personals. Es pot dir que et dona
ales com a professional per créixer i desenvolupar totes aquelles capacitats
que estiguis disposat a aprendre i que
només depèn d’on tu vulguis arribar.
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Elena Ruiz López,

metgessa de família del CAP
Verdaguer, Sant Joan Despí

Els metges de família som especialistes que treballem a l’atenció primària i
la nostra essència és el talent i la capacitat d’adaptar-nos a les noves situacions ràpidament.
La medicina de família és holística,
oberta i té una visió biopsicosocial de la
persona. És longitudinal i permet que
un professional atengui una mateixa
persona al llarg de la seva vida. Això impacta en la morbimortalitat, disminuint-la un 25 %.
No n’hi ha prou amb incentivar econòmicament l’elecció de l’especialitat. Cal
poder-la exercir amb la retribució i el
benestar que mereix l’especialitat i la
professionalitat que mereix la població.
Cal posar-la en valor i exigir el prestigi
que li pertoca per atraure talent jove, ja
que calen més metges de família. Per
això és primordial invertir-hi, invertir en
els facultatius, lligar l’especialitat a la
universitat i potenciar la investigació
clínica, la innovació i la formació.

Articles complets
a: blogcomb.cat

Tey Barraquer,

metgessa de família jubilada. Docent de
l’Aula de FC de la CAMFIC

L’atenció primària és la base del sistema
sanitari i ha de ser sòlida i eficient. El
nombre de metges que escullen aquesta especialitat ha anat minvant perillosament. Per revertir-ho cal fer més visible aquesta especialitat des de la
universitat. Cal crear un Departament o
Càtedra de Medicina de Família (MF),
amb el mateix poder i prestigi que les
altres especialitats.
Als CAP s’ha de reduir la burocràcia al mínim. Cada facultatiu hauria d’assumir
com a molt les tasques administratives
que ell genera (baixes, receptes, interconsultes, sol·licitud de trasllats...). Amb
més autogestió financera dels EAP, amb
capacitat de compra i gestió de la pròpia
agenda del metge.
Potenciar la relació amb els hospitals
(accés directe als pacients ingressats,
participant als comitès clínics, millorant
el reconeixement mutu). Amb presència de professionals hospitalaris al CAP.
La recerca en AP ha de tenir el mateix
suport que el que té a nivell hospitalari.
Donar suport a la capacitat de resolució
de patologies que no caldrà derivar gràcies a tècniques d’infiltracions, dermatoscòpia, ecografies, etc.
En definitiva, cal aconseguir que els
nous metges sentin que aquesta especialitat és atractiva i ofereix possibilitats
per créixer professionalment. 

RCP

Renovació
de la pòlissa de
Responsabilitat Civil
Professional

E

l passat mes de juliol es va renovar la pòlissa de Responsabilitat
Civil Professional (RCP) per a la
professió, d’un model de característiques singulars, únic a Europa, que s’ha
convertit en una referència entre el col·
lectiu sanitari.
El Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) va contractar, als anys 70, la primera pòlissa de RCP amb Central de
Seguros, i posteriorment, l’any 1986, es
contractà amb la companyia asseguradora Winterthur. L’any 1988, s’hi va incorporar el CatSalut i, el 1993, la resta de
col·legis de metges de Catalunya. Es va
iniciar així el model català de Responsabilitat Civil Professional Sanitària, que
es basa en la contractació conjunta i
coordinada, mitjançant concurs públic,
pel Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) i pel CatSalut.

MÉS DE TRENTA-CINC
ANYS PROTEGINT
EL METGE
Això es tradueix en una experiència de
més de trenta-cinc anys en la gestió
de reclamacions que ha permès acumular informació i dades importants sobre els procediments de risc i desenvolupar una intensa tasca de formació i
prevenció. S’han publicat guies de formació periòdica mitjançant l’estudi de
dades actualitzades d’evolució de sinistres i s’han elaborat recomanacions en
matèria de seguretat clínica i praxi basades en l’evidència científica.
Es tracta per tant, d’un model molt beneficiós per al metge, per a l’administració sanitària i per als pacients.

D’altra banda, el model català té la singularitat de ser una pòlissa pròpia i d’adhesió voluntària que ofereix assessorament individual i personalitzat al metge
reclamat i que es gestiona des del Servei de Responsabilitat Professional
(SRP) del Consell de Col·legi de Metges
de Catalunya (CCMC) de manera directa, per delegació de la companyia asseguradora i dels quatre col·legis professionals. El Servei està dotat d’advocats
especialitzats en temes de praxi mèdica, amb una àmplia xarxa pericial amb
els especialistes més destacats en cada
matèria i amb una comissió integrada
per metges, advocats i representants de
la companyia asseguradora, la qual decideix, en última instància, en cada sinistre, sempre de manera beneficiosa
per al metge. Es tracta de la principal
assegurança de responsabilitat professional de Catalunya i actualment té prop
de 26.500 assegurats.

INCREMENT DE LA
GARANTIA PER SINISTRE
La nova pòlissa de RCP ha estat adjudicada a la companyia asseguradora
Sham-Groupe Relyens, mitjançant
concurs públic i respectant així les màximes de transparència i seguretat jurídica. Preveu una cobertura de quatre
anys (juliol 2022-juliol 2026), amb possibilitat de pròrroga per a un any més, i
ha anat acompanyada de grans millores, entre les quals, l’increment de la
garantia per sinistre de 1.000.000 € a
1.250.000 € i la cobertura expressa de
la telemedicina amb idèntiques condicions que la medicina presencial. Es
manté la prestació econòmica per in-

habilitació professional de 30 mesos i
fins a 3.800€/mes, sempre que es justifiquin els ingressos anteriors. També
continua donant cobertura per estades
temporals en tot el territori espanyol i a
tot el món (excepte els EUA i el Canadà)
prèvia notificació i autorització de la
companyia asseguradora.

DEFENSA
INDIVIDUALITZADA
DELS PROFESSIONALS
En conclusió, estem davant d’un model
que cobreix de manera òptima i eficaç
les necessitats asseguradores del risc
de responsabilitat civil professional dels
metges del CCMC i que dona resposta
a les preocupacions en matèria de seguretat clínica tant dels professionals
com dels pacients. Proporciona una defensa individualitzada que evita possibles conflictes d’interessos amb altres
implicats i suport moral i psicològic en
un moment gens agradable, disposant
dels professionals més especialitzats
en la matèria i amb les garanties més
àmplies per evitar situacions de falta de
cobertura.
Al mateix temps, la gestió de la pòlissa
per part de l’SRP del CCMC permet estar molt amatent als casos en els quals
es produeix una reclamació, analitzar-ne
els motius i identificar factors de risc en
la praxi. 

Josep Arimany Manso,

director del Servei de Responsabilitat
Professional
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Dossier

L’acte de Benvinguda MIR
torna a omplir el Col·legi
(d’especialitat i de tot el centre) i l’autoestima i, sobretot, “d’intentar ser el
metge o metgessa que voldries tenir”.
De Pablo va animar els joves a “construir una residència” que els permeti
“estar orgullosos” del que fan. D’altra
banda, la també vocal de la secció Berta Areny va enumerar els principals
serveis del CoMB tot posant l’accent en
el servei d’ocupació, que no només
gestiona la borsa de treball, sinó que
també ofereix suport i assessorament
laborals.

Elvira Bisbe en l’acte de Benvinguda MIR.

L

a secció col·legial de Metges MIR i
Metges Joves del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va organitzar, el passat 23 de maig, la Jornada
de Benvinguda MIR, un acte on els
nous col·legiats residents que s’incorporen a la professió són els grans protagonistes. La trobada, que es va tornar a
fer de manera presencial després d’un
parèntesi de dos anys obligat per la
pandèmia de COVID-19, va reunir més
de 200 joves metges.
El president de la secció col·legial de
Metges MIR i Metges Joves, Oriol Mirallas, va donar la benvinguda als nous residents i els va presentar el paper que
aquesta secció col·legial juga com a representant de tots els professionals que
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es troben en l’etapa compresa entre
l’inici del MIR fins als 10 anys posteriors.
Mirallas va recordar la convocatòria
d’eleccions a la secció i va animar els
nous col·legiats a formar-ne part. Així
mateix, va oferir tots els canals de comunicació de la secció (el correu electrònic seccions@comb.cat i el compte de
twitter @metgesjovescomb) als nous
residents per atendre tots els seus dubtes i comentaris.
La vocal de la secció, Mar de Pablo, va
compartir amb els assistents alguns
consells que considera necessaris per
començar la residència. Per exemple, la
necessitat de treballar la capacitat de
resiliència i d’implicació, de cultivar les
relacions de treball entre els companys

La vicepresidenta del CoMB, Elvira
Bisbe, va pronunciar la conferència: “La
medicina i els metges i metgesses del
futur”, on va plantejar alguns dels reptes de futur d’una professió que està en
plena transformació tecnològica per a
la qual es requereix una gran capacitat
d’adaptació per part dels professionals
i de treball conjunt amb equips multidisciplinaris de diferents sectors i professions. Els metges del futur, segons
Bisbe, hauran de saber gestionar la
complexitat i no podran deixar de banda ni les habilitats tècniques ni l’empatia cap als pacients. Bisbe va recordar
un dels principis del 3r Congrés de la
Professió Mèdica, celebrat a Girona el
2016: “Les persones són el centre de la
nostra activitat i de la nostra vocació”.
Al final de la jornada, es van fer dos
sortejos entre els assistents: una
impressora fotogràfica entre aquells
que havien participat en el concurs
#BenvingudaMIR enviant una fotografia feta el dia de la seva col·legiació (la
guanyadora va ser la metgessa Júlia
Sánchez) i un val valorat en 100 € per a
compres a la botiga de material mèdic
Doctorshop, que va recaure en la metgessa Maria Piñol. 

Dossier
Vídeo de
l’acte de
benvinguda
MIR:

Fotografies enviades
pels futurs residents
el dia de la col·legiació.
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Dossier

11a Jornada
d’Orientació per
als Futurs MIR

per als futurs residents. Aquest any
també s’ha fet en format 100% virtual a
causa de la crisi de la COVID-19 i per facilitar l’accés a la informació als futurs
MIR. 

E

l CoMB i la secció col·legial de
Metges MIR i Metges Joves van
organitzar, un any més, unes sessions d’orientació adreçades a metges
i metgesses que van realitzar l’examen
MIR i havien d’escollir especialitat. En
les sessions més d’un centenar de
metges voluntaris, organitzats en diferents taules, van respondre totes les
qüestions dels assistents des de la
seva experiència com a metges MIR o
adjunts i van oferir informació d’interès

Exercir com a
metge a Catalunya.
Què cal saber?

A

mb l’objectiu de millorar les
competències professionals i
relacionals dels metges i ajudar-los a conèixer l’entorn on s’exerceix
la professió, el Consell de Col·legis de

Metges de Catalunya i l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge ofereixen una
formació bàsica i gratuïta per a metges
que s’incorporen al sistema sanitari de
Catalunya. El curs autoformatiu i en línia dona a conèixer aquells aspectes
organitzatius i funcionals útils i necessaris per a la pràctica clínica. S’explica
com s’organitza el sistema sanitari,
quins són els sistemes d’informació i els
canals habituals, com gestionar situacions d’ús comú com l’emissió de la recepta electrònica o la tramitació de la
incapacitat laboral transitòria, així com
qüestions clau relacionades amb la
protecció de dades o la comunicació
metge-pacient. 

PERFIL DELS METGES DEL CoMB QUE VAN COMENÇAR LA RESIDÈNCIA EL 2021

Sexe

Especialitats més freqüents

584

328

Dones

Homes

64 %

36 %

Procedència

32

Lleida
3,5 %

28

Girona
3,1 %

195

21,4 %

Cirurgia general i aparell digestiu

35

3,8 %

Pediatria i àrees específiques

61

6,7 %

Oftalmologia

29

3,2 %

Anestesiologia i reanimació

57

6,3 %

Geriatria

27

3,0 %

Medicina interna

52

5,7 %

Radiodiagnòstic

26

2,9 %

Psiquiatria

44

4,8 %

Aparell digestiu

22

2,4 %

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

41

4,5 %

Medicina intensiva

21

2,3 %

Obstetrícia i ginecologia

38

4.2 %

Altres

Medicina familiar i comunitària

(lloc de naixement)

22

Tarragona
2,4 %

488

406

Barcelona
44,5%

22

Catalunya
53,5 %

210

Resta d’Europa
2,5 %

14

Amèrica Llatina i Central
23 %

178

Resta d’Espanya
19,5 %

26

264 28,8 %

Altres
1,5 %

912
Total

100 %

Entrevista
Entrevista
completa:

Vanessa Díaz,
R2 de Medicina Familiar i Comunitària,
va començar a exercir quan va esclatar
la crisi sanitària per la COVID-19, mentre
esperava una plaça MIR

“Volia ser metge de família
perquè és una especialitat
des de la qual pots abordar
el pacient des de molts
punts de vista”

V

anessa Diaz és resident de segon any de Medicina de Família
i Comunitària al CAP Sant Pere
de Ribes (ABS Garraf Rural), però va començar a exercir com a metgessa
abans del que s’esperava. Va fer l’examen MIR l’any 2020, amb l’esclat de la
pandèmia i, tot esperant la convocatòria de residents, va fer un pas endavant
i es va acollir a la col·legiació exprés que
el Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) va oferir als metges que tot just
s’acabaven de graduar.
Per què vas decidir acollir-te a la ’col·
legiació exprés’ i posar-te a treballar?
Al principi de la pandèmia em vaig posar en contacte amb el CoMB i també
amb el d’infermeria, perquè també soc
infermera. Els vaig enviar el currículum i
em van trucar des del centre sociosanitari Mutuam Güell de Barcelona que,
en aquell moment, necessitava metges.
Vaig tenir molta por en aquell moment,
però era el que volia. Primer, perquè
m’estava estrenant com a metge i
no havia exercit mai i, segon, perquè
hi havia molta desconeixença sobre la
COVID-19.
Quina era la teva activitat a Mutuam
Güell durant aquella primera onada?
Sempre vaig estar envoltada de companys que m’ensenyaven i resolien els

meus dubtes. Hi vaig aprendre molt.
Feia una mica de tot, però sobretot informava familiars per telèfon perquè llavors les visites estaven desaconsellades.
També em dedicava a fer ingressos.
Feia l’anamnesi i l’exploració inicial i, a
mesura que van anar passant els mesos, també ajudava a passar planta.
Ara ets metgessa resident, com has
viscut el canvi de rol?
Vaig fer de metge, però, en el fons, era
una mica com fer de resident perquè
sempre estava supervisada i tenia algú
al costat. Amb la residència vaig haver
de relaxar-me perquè tenia molta pressió. A Mutuam tenia algú al costat, però
jo era la responsable final dels meus actes. No estava de formació, sinó treballant. En la residència tens la tranquil·litat que hi ha algú que legalment t’està
supervisant.
Durant l’època que estaves a primera
fila amb la COVID-19, va canviar la manera com encaraves la professió o el
tipus d’especialitat que volies fer?
Va ser més dur del que em pensava.
Treballàvem amb protocols que canviaven cada dia! Allò que havies idealitzat
ho has d’adaptar a la realitat. Hi ha pacients que no evolucionen com esperes o
que s’acaben morint sense esperar-ho.
Va canviar la manera com veia les coses.

Però m’hi vaig anar adaptant. Des de
bon principi, volia ser metge de família
perquè és una especialitat que n’engloba moltes d’altres i des de la qual pots
abordar el pacient des de molts punts
de vista. Dins dels sociosanitaris, predomina la geriatria i sí que va ser una especialitat que em va cridar l’atenció,
però el metge de família també veu
gent gran a la consulta.
Ara que pots mirar aquella experiència
amb perspectiva, què et va ensenyar?
Vaig perdre una mica la por inicial d’entrar en una habitació i pensar: “aquest
pacient és meu”. També vaig aprendre
a informar pacients i a treballar en
equip amb la resta de metges, infermeres, fisioterapeutes, treballadora social i
psicòlegs, i a perdre la vergonya.
Creus que aquesta experiència d’incorporar-vos a la professió abans de
fer la residència us marcarà com a generació?
Sí, ja que som la generació que va començar més tard la residència, la de la
incertesa, els que vam poder tenir contacte amb la medicina sense ser personal en formació. Em marcarà sobretot a
l’hora de veure els pacients. Quan veig
un pacient sol, penso: “aquest pacient
té una família”. M’ha marcat el fet de
veure’ls tan sols. 
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Professió
Més informació
i manual d’ús:

Correu de
contacte:
professional@
comb.cat

El Col·legi facilita als metges
l’emissió de les receptes mèdiques
electròniques privades
El Col·legi de Metges de Barcelona facilita una plataforma
que permet la comunicació entre el metge, el farmacèutic
i el ciutadà. És un sistema electrònic per emetre ordres
de prescripció i tractament de medicaments en l’àmbit privat,
i dispensar-les a les oficines de farmàcia.

E

l Reial Decret 1718/2010 de 17 de desembre ha modificat moltes de les
condicions de prescripció i els aspectes formals de la recepta mèdica.
D’acord amb aquesta normativa, les
consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris, públics o privats, són responsables de l’edició, la gestió, el control
i la inspecció de la impressió, la distribució i el lliurament de les seves receptes
mèdiques privades en suport paper.
Per donar resposta al Reial Decret per a
la recepta mèdica electrònica en l’àmbit
privat, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ofereix als seus col·legiats
l’accés a la plataforma Recepta Mèdica
Privada electrònica (REMPe), que permet emetre receptes mèdiques electròniques privades per dispensar-les a
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les oficines de farmàcia de Catalunya i
de la resta de l’Estat. L’objectiu del CoMB
és facilitar la pràctica professional —tant
presencial com a distància— i oferir més
seguretat i garanties en l’acte de prescripció de medicaments.
A aquest efecte, el CoMB ha subscrit un
contracte amb l’empresa titular de
REMPe, prestadora del servei, Digital
Prescription Services, S.A. (DPS), per
oferir aquest servei de manera gratuïta
i il·limitada, tot assumint-ne el cost.
REMPe és una aplicació homologada
que compleix amb el Reial Decret
1718/2010, de recepta mèdica i ordres de
dispensació.
Els col·legiats que vulguin utilitzar
REMPe han de donar-se d’alta a la pla-

taforma accedint-hi a través de l’Àrea
Privada des del web del CoMB (pestanya “Recepta privada” i “E-RECEPTA
PRIVADA”). El CoMB autoritzarà l’alta
com a usuaris del sistema als metges
que ho sol·licitin, exceptuant aquells
que es trobin sense exercici per motiu
d’inhabilitació o suspensió de l’exercici
per decisió col·legial o judicial, per no
disposar de permís de treball, o per altres motius que impedeixin l’exercici
professional. Els usuaris seran donats
de baixa de la plataforma si causen baixa del CoMB o es passa a tenir la condició de col·legiat sense exercici per algun dels motius indicats. En cas d’ús
negligent o inadequat d’aquest recurs,
el CoMB també podrà donar de baixa
un usuari de manera discrecional. 

Protecció Social
Programa de Protecció
Social: assessorament i ajuts
adaptats a les necessitats
dels col·legiats
"Quan vaig
néixer el CoMB
va felicitar el meu
pare amb una
canastreta amb
regals molt útils"

Canastreta
per al nounat

“La nostra mare
ens ha apuntat
els casals d’estiu
de juliol, ja que
ella treballa. S’ha
posat en contacte
amb el PPS i li han
donat un cop de
mà per fer front a
la despesa”

Servei de suport
familiar

E

l Programa de Protecció Social
(PPS) del Col·legi de Metges de
Barcelona promou el benestar i la
qualitat de vida dels metges i els seus
familiars mitjançant una atenció directa
i personalitzada de la qual se’n beneficien cada any més de 1.500 col·legiats. El
PPS és un programa creat per als metges i metgesses i els seus familiars, amb
l’objectiu de ser proper i útil en moltes
de les circumstàncies i etapes de la vida
del col·legiat, sense limitar-se a una
edat o situació socioeconòmica determinada. En aquest sentit, l’assessorament que proporcionen les treballadores socials del PPS, així com els ajuts,
serveis i prestacions, estan pensats per
a tot el col·lectiu i es despleguen i s’adapten per tal de cobrir les necessitats dels
col·legiats i els seus familiars.
La conciliació de la vida professional i
personal és un dels grans reptes que
es troben els metges quan es plante-

"El meu pare
no pot entrar al
lavabo amb la
cadira de rodes"

Suport
econòmic
adreçat a
adaptar la llar
davant d’una
situació de
dependència

“El nostre
pare, amb una
dependència
moderada,
comença a
necessitar ajuda a
casa”

Servei d’atenció
a domicili

Més informació a:
proteccio-social@comb.cat
Tel. 935 678 894

"El PPS col·labora
a cobrir les
necessitats de
rehabilitació a
domicili del meu
pare que l’han
operat d’una
pròtesi de genoll
i requereix servei
de fisioteràpia a
casa”

Suport per a
convalescència

“La dependència
de la meva mare
cada cop és més
gran i ens veiem
amb l’obligació
d’haver de
portar-la a una
residència”

Ajut econòmic
puntual per
ingrés a centre
residencial

gen formar una família. Els temps disponibles, les responsabilitats familiars
i la jornada laboral condicionen la conciliació dels àmbits laboral i personal,
especialment exercint la professió
mèdica i els seus exigents ritmes de
treball. El PPS aposta per fer més fàcil
la conciliació: si arriba un nou membre
a la família, trasllat de província a l’inici de la residència...

L’assessorament
social i els serveis
del PPS no es
limiten a una
edat o situació
socioeconòmica
determinada

Un altre dels grans eixos del PPS és el
dels serveis i ajuts a la dependència. Un
col·legiat, tingui l’edat que tingui, pot
patir algun trastorn o malaltia degenerativa que posi en risc el seu benestar i
la seva qualitat de vida. Aquesta situació de dependència també la pot patir
un membre del seu entorn familiar directe. En qualsevol d’aquests casos, les
treballadores socials del PPS ofereixen
orientació i consell social personalitzat
sobre recursos de la xarxa pública i serveis assistencials de la cartera del PPS.

El Programa de Protecció Social també
desenvolupa activitats formatives i de
prevenció, com cursos i tallers sobre els
reptes vitals, professionals i socials que
afecten el benestar i la salut dels col·legiats i les seves famílies. Finalment,
una darrera línia d’actuació del PPS són
les prestacions educatives i assistencials de caràcter periòdic adreçades a
metges jubilats o discapacitats i a vidus o orfes de metges col·legiats. 
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L’Assemblea de Compromissaris
aprova els comptes col·legials
de l’exercici 2021

E

n el primer semestre de 2022 es va
celebrar l’Assemblea de Compromissaris, la qual es va iniciar amb
l’informe de presidència. El president
del CoMB, Jaume Padrós, va informar
sobre les accions dutes a terme per la
Junta els primers mesos de l’any, entre
les quals va destacar:
- L’acte commemoratiu #Inoblidables
de memòria i reconeixement als metges i metgesses i a l’enorme esforç professional i personal que han portat a terme durant més de dos anys de
pandèmia de COVID-19. L’acte, celebrat
el dia 7 de març a l’Auditori Axa de Barcelona, va ser també un record i homenatge als professionals que ens han deixat a causa de la malaltia.
- La petició al Govern de la Generalitat
de la creació d’un observatori públic
sobre les agressions als metges i també una proposta de llei amb règim sancionador per a amenaces i insults als
professionals de la medicina.
- El document de posició Desburocratitzar el procés assistencial. Una proposta per millorar el temps dedicat a
l’assistència als pacients. En aquest
document, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) formula
reflexions i propostes concretes i insta el
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Govern de la Generalitat a fer els canvis
normatius necessaris per millorar la
qualitat del temps que els metges dediquen als pacients.

sorament professional i ajuts de caràc-

Així mateix, el vicepresident del Col·legi,
Jaume Sellarès, va exposar els principals
eixos de la campanya de cooperació
#ElCoMBActuaUcraïna a través de la
qual la institució, en col·laboració amb la
Fundació Àngel Soler Daniel (FASD), va
engegar diverses accions per tal de contribuir a fer front a la crisi humanitària
viscuda arran de l’esclat de la guerra a
Ucraïna i a pal·liar, en la mesura de les
seves possibilitats, alguns dels terribles
efectes que està tenint sobre la població, dins del país, però també sobre les
persones refugiades.

legials, de les activitats de l’Institut de

ter econòmic.
Les fonts d’ingressos del CoMB provenen fonamentalment de les quotes col·
Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), de
les legalitzacions de signatures de títols
i certificats; de la repercussió de les despeses comunitàries de l’edifici col·legial,
de l’aportació del Grup Med al CoMB i
de l’alliberament dels fons del litigi amb
la Fundación Patronato de Huérfanos y
Protección Social de Médicos Príncipe
de Asturias (OMC).
El balanç del Col·legi mostra una situació sòlida i sanejada que reflecteix la
seva solvència econòmica. El fons de

LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DE L’EXERCICI DE 2021

maniobra positiu permet l’autofinança-

El tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va
presentar la liquidació pressupostària
de 2021. Els estats comptables, que van
ser auditats de manera externa, van ser
aprovats favorablement. El pressupost
s’ha executat mantenint les prioritats
de la Junta de Govern, amb tres eixos
principals: accent social (PAIMM, PPS i
bonificacions i exempcions de la quota
col·legial), activitat col·legial i formació. Tots tres eixos són identificatius de
la voluntat de la institució de fer un
pressupost més social i solidari i també
de potenciar l’activitat col·legial, la participació i la proximitat de la institució
als metges i metgesses. Des de 2020,
any d’inici de la pandèmia de la COVID-19, s’hi ha afegit un quart eix sota la
denominació “Gestió COVID-19”, que
inclou assessorament personal, asses-

DEMOGRAFIA MÈDICA:
EVOLUCIÓ I IMPACTE EN
ELS SISTEMES D’ATENCIÓ
SANITÀRIA

ment, fet que atorga al CoMB la independència d’actuació.

El darrer punt que es va tractar a l’assemblea del primer semestre va ser sobre demografia col·legial. El director general corporatiu, Marc Soler, va exposar
quina és la situació demogràfica de la
professió i els canvis que s’estan produint. En primer lloc, va repassar les dades i els factors que influeixen en la demografia mèdica i, en segon lloc, va
posar sobre la taula possibles accions
per donar resposta a la manca de metges. Entre moltes altres propostes, Soler
va destacar que caldria augmentar les
places de grau i les places MIR. 
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Informe
Anual 2021
El Col·legi referma
el seu compromís
amb els professionals

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
ha publicat l’edició de l’Informe
Anual del CoMB corresponent al
2021, en el qual la institució fa balanç de
tota la feina feta i de l’activitat impulsada des del Col·legi i el Grup Med al llarg
de l’any passat. Les dades i els articles
d’aquest informe són una prova ben
evident de l’elevat grau de compromís
del Col·legi per continuar implantant
accions específiques i reforçant serveis
col·legials per acompanyar els metges
en diferents situacions de la vida professional. Totes aquestes accions mostren el Col·legi com una institució sòlida, que es consolida com a referent en
l’àmbit de la salut i en la societat en
general, pels seus posicionaments i per
les seves accions.
Tant la Junta de Govern del Col·legi del
període 2018-2021, com la que va sortir
escollida com a resultat del procés
electoral el juliol de 2021, han continuat
impulsant accions per informar, defensar i protegir els metges durant la
pandèmia, especialment, arran de la
irrupció de les diferents onades que es
van anar succeint al llarg de l’any.
En les pàgines de l’Informe Anual queda també reflectit el compromís col·legial amb reptes tan importants com ara
l’emergència climàtica i el seu impacte
en la salut, la lluita contra la violència

contra les dones o el bon ús de la telemedicina. Compromís també a l’hora de
formular propostes de millora en l’àmbit del sistema de salut, ja sigui pel que
fa al finançament sanitari o a la necessitat de més autonomia i de desburocratització per millorar l’assistència.
Així mateix, queda palesa la preocupació de la Junta de Govern per la situació
i les condicions de treball del sector de
la medicina privada i de l’àmbit de
l’atenció intermèdia.
En l’informe, es reflecteixen aspectes
clau de l’activitat col·legial pel que fa al
control de l’exercici i de l’activitat per
part de la Comissió de Deontologia; de
la Fundació Galatea, del Programa
d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM), del
Programa de Protecció Social (PPS), del
Servei de Responsabilitat Professional,
de la Unitat d’Atenció al Col·legiat, de la
Unitat de Participació, de l’Assessoria
Jurídica, del Servei d’Ocupació, de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge
(IFMiL) i del Programa d’Emprenedoria.
També hi ha cabuda per a les iniciatives
socioculturals i de cooperació i per a les
activitats desenvolupades per les juntes comarcals i les seccions col·legials.

Per accedir a
l’Informe Anual 2021:

sobre totes les empreses i la seva activitat durant el 2021, destacant-ne el model d’innovació, consolidat i eficient.
S’hi fa, a més, una especial menció a un
concepte que cada vegada pren més
força al grup: la multicanalitat, que neix
de la necessitat d’adaptació a un client
interconnectat, àvid d’informació i
d’immediatesa. 

INFORME ANUAL

2021

Les pàgines de l’Informe Anual també
inclouen informació sobre el Grup Med,
el grup d’empreses del Col·legi de Metges de Barcelona. S’hi ofereixen dades
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Informe Anual 2021

Resum de l'any
COL·LEGIATS

37.779
ATENCIÓ AL
COL·LEGIAT

7.791
Certificats col·legials
i legalitzacions

30

Autorització de
consultes mèdiques

SECCIONS
COL·LEGIALS

32

Seccions Col·legials

15.038
Col·legiats inscrits

RESPONSABILITAT CIVIL

26.469
Metges col·legiats assegurats

SERVEIS JURÍDICS

4.246
Consultes ateses

Dones

20.256 53,6 %
Homes

17.523 46,4 %
PROTECCIÓ SOCIAL
I DE LA SALUT DEL METGE

1.910

Persones ateses pel Programa
de Protecció Social (PPS)

423

Primeres visites del PAIMM

BORSA DE TREBALL

ORGANITZACIÓ D’ACTES

Ofertes gestionades

Actes professionals
i col·legials

1.898

4.249
Metges inscrits

85
41

Activitats culturals

COMUNICACIÓ

20.327 15.006 42.569
Seguidors a Twitter

Xifres a 31 de desembre de 2021
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Descàrregues app acumulades

Visualitzacions a YouTube

en
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en xifres
ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

40.801

24.381

16.420

18.505

2.893

2.029

869

7.848

Total gestions

Orientació Professional
i Jubilació

Gestions no presencials

Gestions presencials

Baixes col·legiació

Altes col·legiació
+ reingressos

Professionals atesos pel Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM)

10.667

1.841 1.472
Alumnes matriculats

76

Visites de seguiment PAIMM

86

Assessorament valoració
actes mèdics

Activitats formatives
acreditades pel Servei
de la Formació Mèdica
Continuada

Cursos

MEDICINA PRIVADA
Orientació professional
per dedicar-se a la
medicina privada

Carnets col·legials /
Certificats digitals

PROGRAMA
DE FORMACIÓ

1.811

29

Persones ateses

WMA

131

Assessorament activitat
privada (autònoms,
contractes, etc.)

27

508

Assessorament
COVID-19 (factures,
receptes, protecció,
ajuts, test, vacunació)

333

Webs gestionats per
Web Mèdica Acreditada

Oficina d’Informació al
Ciutadà sobre mútues

2,6 7.095 58
Milions de pàgines
vistes al web

Aparicions del Col·legi en mitjans
de comunicació

Notes de premsa,
comunicats, notes
al web i rodes de premsa
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Formació
Més informació
sobre el postgrau:

Primera promoció del postgrau
de Lideratge Mèdic de l’IFMiL

E

l passat juny es va celebrar l’acte
de cloenda de la 1a edició del postgrau Visió estratègica, habilitats i
valors per al lideratge mèdic, que ha
format 26 professionals en les competències necessàries per exercir un bon
lideratge i transformar el sistema sanitari. Els alumnes d’aquesta primera promoció provenen de diferents organitzacions i centres sanitaris: l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona, l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron, l’EAP Vic,
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
l’Hospital d’Olot, la Fundació Althaia,
l’EAP Olot, l’Hospital Sant Joan de Déu
de Martorell, el CAP Sant Llàtzer (Consorci Sanitari de Terrassa), la Corporació
Sanitària Parc Taulí, l’EAP Martorell
(ICS), la Fundació Puigverd, l’Hospital
de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Consorci Sanitari Integral), l’Hospital de Viladecans, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Atenció Primària Delta Llobregat
(ICS), el CPB, Serveis de Salut Mental, la
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Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, el Parc de Salut Mar, l’EAP Sardenya, el CAP Sagrada Família (Consorci Sanitari Integral) i l’EAP Begues (ICS).

les capacitats relacionals, gestores i estratègiques necessàries per ser líder
d’ell mateix, de la seva pròpia consulta,
d’un equip de treball i d’institucions.

En el decurs de l’acte, es van presentar
els dos millors projectes treballats al
postgrau i duts a terme per les doctores Amanda Rodriguez-Urrutia i Lourdes Gabarró. La productora, guionista,
directora de cinema i actual presidenta
de l’Ateneu Barcelonès, Isona Passola,
va cloure l’acte amb una intervenció sobre lideratge en femení, l’autoestima
dels equips i la importància del riure.

Amb aquest postgrau s’estan creant les
bases d’un sistema de formació que garanteixi capacitats i habilitats sobre lideratge en funció del moment curricular i professional en què es troba cada
metge.

EL LIDERATGE MÈDIC
COM A TRAJECTÒRIA
FORMATIVA

La proposta formativa per a metges líders impulsada per l’IFMiL es desplega a
través de sis àmbits transversals de coneixement:
1. Professionalisme mèdic al segle xxi.
2. Competències per liderar la transformació.

L’IFMil ha dissenyant un itinerari específic
de formació en lideratge adreçat als metges amb l’objectiu de contribuir a crear
una pedrera de professionals mèdics
amb capacitats i habilitats per liderar la
transformació del sistema sanitari català.

3. Aportar valor a la relació metge-pa
cient.

L’itinerari formatiu de lideratge que s’ha
treballat des de l’IFMiL dota el metge de

6. Compromesos més enllà de la consulta. 

4. Dibuixar el futur.
5. Construir des de la flexibilitat i l’adaptació al canvi.

COVID-19
Més de la meitat
dels professionals
de la salut
acumulen alts
nivells de malestar
físic i emocional

P

assats dos anys de pandèmia de
COVID-19, els professionals de la
salut acumulen nivells de malestar físic i mental molt elevats. Un malestar que es prolonga en el temps i que
no mostra indicis significatius de recuperació. En aquest temps, més de la
meitat dels professionals de Catalunya
han recorregut ja a serveis de salut
mental (39 %) o bé es plantegen fer-ho
(15 %). Es tracta d’una demanda, ja sigui
real o potencial, que duplica la que hi
havia a l’estiu de 2020 (25 %), poc després de la primera onada.
Les diferents onades de la pandèmia
s’han anat succeint sense donar temps,
eines ni recursos als professionals per a
la recuperació. La Fundació Galatea
monitora l’estat de salut física i mental
dels professionals des que va esclatar la
pandèmia i, segons la darrera enquesta
(tardor de 2021), encara que en algun
cas ha millorat lleument algun indicador de salut, la majoria segueixen empitjorant o es mantenen i en cap cas es
recuperen els nivells anteriors a la pandèmia. Es produeix un clar efecte acumulatiu. Cal destacar que l’enquesta no
inclou la sisena onada viscuda a l’inici
de l’hivern 2021-2022.
L’estudi sobre les repercussions de la
COVID-19 elaborat per Fundació Galatea es basa en enquestes fetes a set col·
lectius professionals de l’àmbit de la
salut de Catalunya: metges, infermeres,
odontòlegs, farmacèutics, psicòlegs,
veterinaris i treballadores socials. En
general, infermeres i treballadores socials (els dos col·lectius més feminitzats,
juntament amb psicologia) són els
grups que presenten pitjor estat de salut percebut. De fet, en tots el col·lec-

Estudis sobre les
repercussions de la
COVID-19 sobre la salut i
l’exercici de la professió
dels professionals de la
salut de Catalunya:

tius, les dones tenen pitjors indicadors
que els homes.
El director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, considera que tots aquests
elements fan concloure que “és imprescindible que el sistema comenci a
donar senyals de canvi i que no trigui a
fer-ho”. 

Vacuna COVID-19:
És necessari oferir
un segon reforç en
aquests moments
i a qui?

Prenent com a base l’evidència científica i la situació epidemiològica, el
GCMSC va fer una anàlisi sobre l’impacte de la subvariant BA-5 a Catalunya i,
amb el suport del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 (CCAC), adscrit a
la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, va publicar aquest informe
amb una sèrie de recomanacions per a
la vacunació amb dosis de reforç.
Els experts subratllen que la protecció
contra la malaltia greu i la mort es
manté elevada. També destaquen que
una gran part de la població a Catalunya s’ha infectat amb òmicron i que
aquesta immunitat híbrida (vacunació
més infecció) augmenta la protecció
contra la malaltia greu. Consideren
que, atesa l’elevada circulació de BA.5 a
Catalunya i atès el fet que la gran majoria de persones hospitalitzades per
COVID-19 són d’edat avançada, és necessari administrar una quarta dosi a
les persones més grans i vulnerables. 

U

n nou informe del Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment de la COVID-19 (GCMSC)
va analitzar l’impacte de la subvariant
BA.5 d’òmicron a Catalunya, publicat el
juliol, i va recomanar un segon reforç (o
quarta dosi) a les persones de més de
80 anys, així com les que viuen en residències.

La circulació de la subvariant BA.5
d’òmicron va suposar un increment
considerable de casos i també d’hospitalitzacions (però no de casos greus o
morts) a Catalunya, a la resta d’Espanya
i a molts altres països. Això, sumat al fet
que els nivells d’anticossos després
d’una primera dosi de reforç —oferta a
finals de l’any passat i principis
d’aquest— ha anat davallant plantejava
la pregunta següent: és necessari oferir
una segona dosi de reforç en aquests
moments? I, si cal, a qui?

Informe complet:
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Activitat col·legial
Més informació:

Balanç de la campanya
de suport a Ucraïna

A

mb l’esclat de la guerra a Ucraïna, a finals de febrer, i davant de
les terribles conseqüències que,
com en tots els conflictes bèl·lics, ja es
feien evidents entre la població civil, el
Col·legi de Metges de Barcelona va activar la campanya #ElCoMBActuaUcraïna, amb l’objectiu de contribuir a respondre, en la mesura de les seves
possibilitats, a la nova crisi humanitària
i de donar suport als professionals sanitaris. La campanya es va posar en marxa amb la col·laboració de la Fundació
Àngel Soler Daniel (FASD), amb qui el
Col·legi ja havia dut a terme la campanya #ElCoMBActua durant la primera
onada de la pandèmia de COVID-19.
Després d’una trobada de membres de
la Junta del CoMB amb el cònsol d’Ucraïna a Barcelona, Vorobyov Artem, i de
reunions amb companys i companyes
d’origen ucraïnès (49 professionals
ucraïnesos col·legiats), a mitjan de març
es van posar en marxa diverses accions
emmarcades en la campanya, entre les

Personal de l’Hospital de Khmelnytsky
amb el material enviat pel CoMB.
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quals la recollida d’aportacions econòmiques, que van permetre recaptar un
total de 13.485 euros. D’aquesta quantitat, se’n va fer una donació de 10.000
euros a l’ONG Farmamundi, l’única
acreditada a l’Estat per dur a terme la
tasca de compra i distribució de medicaments amb els requisits d’idoneïtat i
de seguretat necessaris. La necessitat
de medicaments era molt urgent en
aquells moments a Ucraïna.
La resta de la recaptació s’ha destinat a
la compra i enviament de material sanitari bàsic (guants, agulles, sèrum, etc.)
per a centres sanitaris (Hospital de
Khmelnytsky), material per a nadons (biberons) i al finançament del transport,
en algun cas fins a punts fronterers amb
Ucraïna. Per dur a terme aquestes accions ha estat imprescindible la col·laboració amb metges i metgesses del CoMB
d’origen ucraïnès que estaven en contacte amb centres sanitaris del seu país i
que van fer arribar al CoMB peticions de
material per a destinacions concretes.

El grup Janus
presenta
propostes per
millorar l’atenció
en la consulta
externa

E

n un article publicat, a l’agost, a
Medicina Clinica el grup JANUS
format per metges i professionals sanitaris que volen millorar el sistema sanitari a partir de la seva experiència com a pacients, van presentar el
seu primer informe, centrat en propostes per millorar l’experiència de la persona atesa en la consulta externa (o
consulta ambulatòria). El grup JANUS
va escollir aquest primer tema, ja que
el considera transversal i que afecta
tots els pacients i actors del sistema sanitari (atenció primària i especialitzada,
àmbit mèdic i quirúrgic, sector públic i
privat).

La campanya #ElCoMBActuaUcraïna
també ha rebut donacions de material
sanitari divers i d’un ecògraf, que van
ser entregats a la ciutat de Novograd-Volynskyi mitjançant el suport de
l’ONG ubicada a Barcelona Sonrisas de
Ucrania.

L’experiència de pacient essent metge
transformada en propostes de millora
per humanitzar més els centres, les
consultes i els espais assistencials ha
tingut l’acollida i el suport del Col·legi
de Metges de Barcelona.

D’altra banda, el Col·legi va impulsar un
registre de metges i metgesses voluntaris per col·laborar en necessitats concretes, com ara l’atenció a persones refugiades, suport assistencial, etc., que
va reclutar 63 professionals, alguns dels
quals van participar en el dispositiu
d’acollida a persones desplaçades ubicat a Fira de Barcelona, on van fer tasques d’assessorament sanitari i de detecció de necessitats de salut. 

El document proposa millores de comunicació en les consultes externes
(empatia, llenguatge adequat, noves
formes de consulta, respectar el temps
d’espera de la persona atesa). També
emfatitza en l’apoderament de la persona atesa (garantir el respecte, la confidencialitat i la intimitat, compartir
decisions clíniques, etc.). Finalment,
l’informe recomana millores estructurals tant a la sala d’espera com a la consulta. 

Activitat col·legial
Més informació
per ser voluntari:

Els metges joves
i la lluita contra
l’emergència
climàtica

E

n el marc del cicle de conferències COMBinem coneixements:
metges joves, organitzat per la
Secció de Metges MIR i Metges Joves,
l’investigador de l’ISGlobal, de l’IMIMParc Salut Mar i catedràtic de Medicina
Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra, Jordi Sunyer Deu,
va pronunciar una conferència en la
qual va tractar el marc teòric de la salut
planetària, així com iniciatives en l’àmbit sanitari per fer front a l’emergència
climàtica. Sunyer va explicar la seva recerca, que s’ha centrat en els efectes
del medi ambient en la salut, primer en
les epidèmies d’asma de Barcelona i en
les causes de l’asma i, posteriorment,
en els efectes de la contaminació per
compostos químics persistents en el
desenvolupament del cervell i de la
contaminació de l’aire en l’aparell respiratori i al cervell. Seguidament, es va fer
un debat obert sobre el paper dels metges, especialment dels joves, en la lluita
contra l’emergència climàtica i el seu
impacte en la salut.

Parelles
lingüístiques
del CoMB

Salut, es va acordar incorporar la vacunació contra l’herpes zòster amb la vacuna Shingrix® de GSK, l’única vacuna
disponible inactivada, en determinats
grups de pacients. Des del mes de març
de 2022 Catalunya ja disposa d’aquestes vacunes per immunitzar les persones que pertanyen als grups de risc indicats. 

E

l Col·legi ha impulsat el projecte
Parelles lingüístiques per facilitar
l’acollida i l’adaptació dels nous
col·legiats que provenen de fora de Catalunya i que comencen a exercir en
centres sanitaris catalans. Des del Col·
legi, es posa en contacte els metges
nouvinguts amb metges voluntaris per
practicar català a través de la conversa,
per ajudar a conèixer la llengua i el vocabulari mèdic, orientar-los sobre el
funcionament del sistema sanitari català, mostrar els valors culturals, etc. Des
del CoMB es facilita material de suport i
acompanyament en tot moment als voluntaris, que tan sols han d’aportar una
mica de temps.

Noves
recomanacions
de vacunació a
Catalunya contra
l’herpes zòster

L

’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) i el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), amb el
suport de GSK, van celebrar al maig una
jornada formativa per presentar les recomanacions de vacunació contra l’herpes zòster en persones amb factors de
risc i la incorporació d’aquesta vacuna
al calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2022.
El 25 de març de 2021, en la reunió de la
Comissió de Salut Pública del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de

El Servei de
Responsabilitat
Professional renova
la certificació de
qualitat

E

l Servei de Responsabilitat Civil
del CoMB ha obtingut, mitjançant l’empresa URS-Certification,
la renovació de la certificació ISO
9001:2015 per als seus procediments, el
que demostra la qualitat de la gestió de
la pòlissa per part del Servei de Responsabilitat Professional.
La Norma ISO 9001:2015, elaborada per
l’Organització Internacional per a l’Estandardització, és una norma internacional de gestió de qualitat que pretén
ordenar els elements amb què ha de
comptar una empresa per a l’excel·lència en la qualitat dels productes o serveis que ofereix. 
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El CoMB als mitjans
COVID-19
A partir del maig d’aquest any i, especialment durant els mesos de juny i juliol,
va esclatar l’anomenada setena onada
de COVID-19, durant la qual ja no es va
mantenir la comptabilització del nombre total de casos, ni tampoc es van imposar mesures preventives generals
com l’obligació d’aïllament, les mascaretes en interiors o les limitacions d’aforament o mobilitat. El ràpid increment
de nombre de contagis va tornar a
afectar l’atenció primària amb elevadíssims increments de la demanda. Per
contra, els alts índexs de vacunació i
d’immunització natural de la població
van ser factors clau per contenir l’ocupació hospitalària i de les UCI.
Durant aquest període, diverses veus
del Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) van demanar prudència sense
caure en l’alarmisme, van seguir posant
èmfasi en la importància d’alleugerir
les càrregues burocràtiques (especialment el sistema de tramitació de les
baixes laborals) en l’atenció primària i
van insistir en la vacunació de terceres i
quartes dosis com a millor eina per evitar els casos greus de la malaltia en de-

terminats perfils de població. Portaveus com el president del CoMB, Jaume
Padrós; el vicepresident, Jaume Sellarès; la vicesecretària, Sònia Miravet, i els
vocals, Antoni Trilla, Robert Güerri i
Beatriu Bilbeny van fer declaracions a
diversos mitjans de comunicació sobre
aquest tema.
Al juliol, el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la
COVID-19 (GCMSC), en el qual participa
el CoMB juntament amb l’institut ISGlobal, va emetre un nou document,
que, en aquesta ocasió, recomanava
l’administració de la quarta dosi de vacunes ARNm per a la COVID-19 per a les
persones més grans de 80 anys.

Assegurança Lliure
A l’abril, la seu del CoMB va acollir la
presentació en roda de premsa de l’Estudi dels professionals de la medicina
privada, elaborat a partir d’una enquesta impulsada pel Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) que van
respondre més de 900 metges de les
quatre corporacions provincials que
treballen al sector privat. L’enquesta revela, entre d’altres dades d’interès, que

5 d’abril, Betevé.

dos de cada tres professionals enquestats no se senten ben tractats per les
companyies d’assegurances de salut.

Desburocratització del
procés assistencial
A finals de març, el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC) va fer
públic el document de posició Desburocratitzar el procés assistencial. Una
proposta per millorar el temps dedicat
a l’assistència als pacients, en el qual
alerta que és urgent alliberar els metges i altres professionals clínics de burocràcia al llarg del procés assistencial i
insta el departament de Salut a crear
un grup de treball de manera imminent
per revisar quines tasques burocràtiques es poden suprimir, simplificar o
delegar a nous perfils professionals. Al
maig, el document va tenir també el
suport de les comissions de Deontologia del CoMB i del CCMC.
També al maig, i en aquest mateix sentit, amb l’aprovació per part del Consell
de Ministres de l’avantprojecte de llei
per a la Protecció dels Drets Sexuals i
Reproductius i la Garantia de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, mem-

19 de juliol, Notícies En Xarxa Estiu de La Xarxa TV.

El Col·legi de Metges va alertar ahir del malestar amb les asseguradores privades ■ ACN

Els metges alerten
contra les pòlisses
privades ‘low cost’
aDenuncien que els paguen honoraris obsolets aLes
pòlisses barates no donen una bona atenció, adverteixen

12 d’abril, Versió RAC1.
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27 d’abril, El Punt Avui.

5 de juliol, Tot es mou TV3.

El CoMB als mitjans

bres de la Junta de Govern del CoMB,
com el president, Jaume Padrós; el vicepresident, Jaume Sellarès, i la vicesecretària, Sònia Miravet, van defensar
que les baixes per dolor menstrual,
contemplades a la llei, es puguin tramitar mitjançant una declaració auto responsable de les pacients.

La salut dels professionals
Al març, es van presentar públicament
els nous resultats de l’estudi de seguiment de la Fundació Galatea sobre l’impacte de la pandèmia de COVID-19 en
la salut dels professionals sanitaris, a
partir d’una enquesta realitzada a professionals de l’àmbit de Catalunya durant la tardor de 2021. Segons les dades
de l’enquesta, més de la meitat dels
professionals de la salut han acudit a
serveis de salut mental des de l’inici de
la pandèmia o bé es plantegen fer-ho.
D’altra banda, arran de l’aprovació de la
llei de l’eutanàsia, la Fundació Galatea
ofereix un servei de suport i assistència
emocionals als professionals que atenen i apliquen sol·licituds d’eutanàsia.
S’hi han publicat diverses informacions
relatives a aquests dos fets informatius

4 d’agost, Telenotícies vespre TV3.

i han comptat amb declaracions d’Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea.

MIR
L’augment en el nombre de places de
medicina de família que queden vacants després de la darrera convocatòria MIR va fer que el president del
CoMB, Jaume Padrós, i el vicepresident, Jaume Sellarès, fessin declaracions en què reflexionaven sobre els diversos motius que provoquen aquest
fenomen i plantejaven possibles millores sobre el sistema de formació MIR.

Demografia mèdica
El president del CoMB, Jaume Padrós, i
el director general corporatiu, Marc Soler, van fer diverses declaracions entre
l’abril i el juliol d’enguany sobre els reptes de futur que presenta la demografia de la professió mèdica a Catalunya,
especialment sobre la necessitat de
professionals davant la propera jubilació d’un gran nombre de metges i metgesses, el necessari augment de places
MIR i l’homologació dels títols de metges estrangers.

Pseudoteràpies
Arran de la informació publicada al diari
El País el maig passat, el CoMB va confirmar que havia tingut coneixement
d’uns fets relatius a la presumpta indicació amb finalitats terapèutiques, en
el marc de l’exercici professional d’una
persona col·legiada, de clorit de sodi
(conegut com a MMS), producte prohibit per a l’ús humà per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). A finals de gener, la
Junta de Govern del CoMB havia complert amb l’obligació de posar en coneixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona aquests fets perquè fossin
investigats, en considerar que podien
ser constitutius de delicte.

Verola del mico
26 de maig, Tot es mou TV3.

L’aparició a partir del maig de diversos
casos de l’anomenada verola del mico

a Espanya i la seva posterior expansió
va provocar que l’expert en salut pública i medicina preventiva i vocal de la
Junta de Govern del CoMB, Antoni Trilla, fes diverses declaracions sobre el
tema a mitjans de comunicació.

Juntes Comarcals
Diversos actes de les Juntes Comarcals
del Col·legi han aparegut a mitjans de
comunicació d’àmbit local i regional,
com ara la jornada informativa sobre la
llei de l’eutanàsia i el seu impacte a les
comarques de l’Alt Penedès i el Garraf,
l’Acte de la Professió Mèdica a l’Anoia,
l’homenatge a Pere Tarrés a Manresa,
l’Acte de la Professió Mèdica del Vallès
Oriental a Granollers o l’Acte de la Professió Mèdica del Berguedà a Gironella.
Totes aquestes informacions han
aparegut a televisions com TV3, TVE1,
La 2, La Sexta, Cuatro, Telecinco, Antena
3, Betevé i La Xarxa; ràdios com
Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER,
RNE, Ràdio 4, Onda Cero, La Xarxa Ràdio
i COPE Catalunya i Andorra; agències
com EFE, Europa Press i Agència
Catalana de Notícies; diaris com
La Vanguardia, Ara, El Periódico de
Catalunya, El Punt Avui, El País, ABC,
El Mundo, 20 minutos i La Razón;
publicacions sanitàries com
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.
com, ConSalud.es, Eldiaridelasanitat.cat,
GacetaMédica.com, ActaSanitaria.com,
ISanidad.com, Jano.es,
ElMédicoInteractivo.com,
IMMédicoHospitalario.es i
MédicosyPacientes.com; mitjans digitals
com Eldiario.es, Público.es,
ElConfidencial.com, Nius.com, Vilaweb.
cat, Ccma.cat, ElEspañol.com,
NacióDigital.cat, CrónicaGlobal.com,
ElNacional.cat, CatalunyaPlural.cat,
CatalunyaPress.cat, ElMón.cat,
E-Notícies.es, TotBarcelona.cat,
MetrópoliAbierta.com i LaRepública.cat,
i publicacions d’abast regional,
comarcal i local com Regió 7, El 9 Nou,
NacióManresa.cat, SomVallès.cat,
RTVVilafranca.cat, InfoAnoia.cat o
AquíBerguedà.cat, entre d’altres. 
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Històries de metges
Totes les entrevistes
completes a:
blogcomb.cat

Carme Roca,
metgessa de família voluntària
a Salut Sense Sostre

Metgessa de família al CAP El Clot
de Barcelona i professora associada
al grau de Medicina de la Universitat
de Barcelona. Des de fa dos anys,
cada dilluns al matí, exerceix com a
metgessa voluntària a la capella del
Santíssim de l’església de Santa
Anna de Barcelona, al barri Gòtic.

S’hi ha muntat una consulta on fins
fa quatre dies es feien batejos. Roca
forma part de l’equip de Salut Sense
Sostre, una associació creada recentment per professionals sanitaris amb
l’objectiu de facilitar atenció sanitària
a persones sense llar o en situació de
vulnerabilitat extrema. 

Joan Valls,
R1 de pediatria
i violinista

Omar El Boutrouki,
metge internista
a la Fundació
Althaia de Manresa
i autor dels dibuixos
el @eldoctorhuma

Resident de primer any de pediatria a
l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues
del Llobregat i toca el violí des dels sis
anys. Recentment, es va fer viral un vídeo d’Instagram on se’l veu tocant en
directe al quiròfan en una operació pediàtrica. Joan Valls parla de la seva afició
musical i de les característiques de l’especialitat de pediatria. 

El seu alter ego a la xarxa és el @eldoctorhuma (Twitter i Instagram), una caricatura en blanc i negre que viu les
aventures i desventures de la seva professió amb humor i esperit crític. Durant els mesos més durs de la pandèmia, aquest metge va explicar el dia a
dia i els seus sentiments a través dels
seus dibuixos a tall de tira còmica. 
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Històries de metges

Eduard Estivill,
neuropediatre,
especialista en
medicina del son
i músic

Clàudia Codina,
R3 de Medicina Interna i escriptora

Conegut com el metge del son, aquest
neuropediatre i especialista en medicina
del son ha desenvolupat una extensa carrera mèdica que sempre ha compaginat
amb la música. Des de finals dels anys seixanta, ha format part del grup Falsterbo
que diu adeu als escenaris. Estivill reflexiona sobre la seva carrera musical i el procés
de comiat i de tancar etapes. 

Està al tercer any de residència de
Medicina Interna a l’Hospital Vall
d’Hebron. Des de fa uns anys, col·labora amb la publicació cultural digi-

tal Catorze.cat, on escriu quinzenalment una columna amb històries
sobre el seu dia a dia i reflexions personals. 

Cecília Mazzara,
cirurgiana
i flautista a Ars
Medica
Cirurgiana maxil·lofacial a l’Hospital
Sagrat Cor i toca la flauta travessera a l’Orquestra Ars Medica des de
l’any 2004, tot i que n’és una membre fixa des de 2012. Cecília Mazzara assenyala les seves obres preferides i l’especial vinculació que hi ha
entre la música i la medicina. 
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Històries de metges

Iolanda Miró,
metgessa, editora
de textos mèdics i
col·laboradora del
TERMCAT

Josep Ramon Germá,
catedràtic emèrit d’oncologia
mèdica, consultor honorari i emèrit
de l’ICO i autor del llibre Vencer al
gran mal

Fa assistència al Servei de Reumatologia de l’Hospital CIMA, és redactora i
editora de textos mèdics, fa peritatges
mèdics, revisa temes de farmacovigilància i col·labora amb el TERMCAT.
Miró va sortir de la clàssica carrera mèdica i va endegar el seu propi camí professional a través de la cura de les paraules. Treballa moltes hores en un
despatx envoltada de llibres mèdics i
de diccionaris que resumeixen les seves dues passions: la medicina i les ganes d’aprendre.

Va néixer un 27 de setembre, celebració de Sant Cosme i Sant
Damià, patrons de la medicina,
fet que, segons explica, va determinar la seva professió. Durant
25 anys va estar treballant a l’Ins-

Antoni Beltran,
metge de
família i autor
d’Ensenya’m
la llengua
Exerceix des de fa més de 30
anys com a metge de família a
Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) i és autor del llibre
Ensenya’m la llengua (Gregal,
2018). Aquesta publicació té la
voluntat de rescatar i fer valdre
el llenguatge mèdic popular
en català i, segons explica en
l’entrevista, està previst que
tingui continuïtat com a projecte acadèmic. 
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titut Català d’Oncologia (ICO).
Recentment, ha escrit el llibre
Vencer al gran mal (Paidós), on
relata la seva llarga experiència
professional en la lluita contra el
càncer. 

Juntes comarcals
ANOIA
La Festivitat Dr. Pere Gabarró i
Garcia
La Junta Comarcal de l’Anoia va organitzar, al maig, l’acte de la Professió Mèdica de l’Anoia, que porta el nom del
metge igualadí Pere Gabarró i Garcia
(1899-1980), qui va ser un cirurgià reconegut internacionalment i un dels pioners de la cirurgia plàstica a Espanya.
La jornada es va celebrar a l’Auditori del
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia. Van participar el president
del CoMB, Jaume Padrós, l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells; la presidenta
de la Junta Comarcal de l’Anoia, Elisenda Florensa; la vicepresidenta del
CoMB, Elvira Bisbe, i la secretària de la
Junta Comarcal, Montserrat Vilarrubias.
La celebració és el punt de trobada per
a tots els professionals de la salut que
viuen o treballen a la comarca i té un
caràcter professional, cultural i lúdic.

ALT PENEDÈS
I GARRAF

BAIX LLOBREGAT

Eutanàsia: recursos i suport

Amb motiu de l’emergència sanitària
per COVID-19, els Premis Sanitat Baix
Llobregat 2021 van ser suspesos i finalment el lliurament dels premis es va fer
el març de 2022 al Teatre Cal Ninyo de
Sant Boi de Llobregat. Van presidir l’acte
el president de la Junta Comarcal del
Baix Llobregat, Àlex Santamaria; el president del CoMB, Jaume Padrós, i l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa
Moret. La vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, va pronunciar una conferència
sobre salut i lideratge femení.

Les juntes comarcals de l’Alt Penedès i
el Garraf van organitzar, el mes de
maig, una jornada informativa sobre la
Llei Orgànica 3/21 de regulació de l’eutanàsia. Des d’un vessant assistencial,
el principal objectiu era donar a conèixer de manera pràctica el procés de
presa de decisions, de suport als pacients i la seva aplicació al territori.
Va presentar i moderar la taula rodona
la presidenta de la junta comarcal de
l’Alt Penedès, Mariona Monera, i en la
qual també va participar la presidenta
de la junta comarcal del Garraf, Maria
Lluïsa Calvet, juntament amb experts
sobre el tema d’aquestes comarques.

Premis Sanitat Baix Llobregat

En el decurs de l’acte es van guardonar
els següents professionals:
M. Teresa Peñarrubia María, en la categoria de millor publicació en l’àmbit de
l’atenció primària; Raquel Pérez López,
com a millor publicació en l’àmbit de
l’atenció hospitalària; Cristina Gabara
Xanco, per la millor comunicació en
l’àmbit de l’atenció hospitalària, i Neus
Rabaneda Lombarte, per la millor comunicació feta per un metge resident.

Festivitat Dr. Pere Gabarró i Garcia a l’Anoia.

�

UM

Jornada sobre la llei de regulació de l’eutanàsia a l’Alt Penedès i el Garraf.

Premis Sanitat Baix Llobregat.
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Juntes comarcals

BERGUEDÀ

MARESME

IV Jornada Observatori
de Medicina de Família

IV Premi Pau Florejachs
i Viladomiu

XXV Jornada sobre la recerca
sanitària al Maresme

L’espai Santa Eulàlia (plaça de la Vila) de
Gironella va acollir l’acte de la Professió
Mèdica del Berguedà, el passat juny.
Van lliurar els premis el president del
CoMB, Jaume Padrós; l’alcalde de Gironella, David Font, i la presidenta de la
Junta Comarcal del Berguedà, Anna
Escalé.

El passat juny es va celebrar la XXV Jor-

Pau Nicolau i Batalla, en nom de tot el
Servei de Ginecologia i Obstetrícia de
l’Hospital de Berga, va rebre el IV Premi
Pau Florejachs i Viladomiu. Josep Vidal
Alaball, Agustín Casais, Sara Jonàs,
Jordi Aligué, Hector Pifarré, Guillem
Hernández, Anna Ruiz i Francesc
López, van rebre el primer accèssit del
premi i Enric Pedrol Clotet, Laura Noblia i Sara Martínez, van obtenir el segon accèssit del premi.

la Salut de Catalunya i de Balears.

Davant una evident fragilitat del sistema de salut, els metges de Medicina
Familiar i Comunitària van afrontar en
la IV Jornada de l’Observatori de Medicina de Família el debat sobre el futur
de la nova atenció primària. La jornada
es va fer des d’una mirada transformadora i es va estructurar en dues taules
rodones. La primera va tractar sobre les
noves tecnologies i la intel·ligència artificial poden ajudar a millorar l’atenció
sanitària dels equips d’atenció primària.
La segona va analitzar l’encaix a les organitzacions, els models organitzatius i
els nous rols assistencials de l’atenció
primària al voltant de la figura del metge de família per aquest segle xxi.

nada de Recerca al Maresme, en la qual
s’hi van exposar els estudis acabats o
en fase final, fets en centres de la comarca i es van lliurar els premis i beques a la recerca de la junta comarcal
del CoMB i de la filial del Maresme de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de

Van rebre la beca Gonçal Calvo i Queraltó de recerca en Atenció Primària Marina Alventosa Zaidín i el premi ex aequo
Maria Carmen Pascual González. La
beca per a la recerca en Atenció Hospitalària i Sociosanitària va recaure en
Francisco Javier Gomes Martín. El premi a la millor publicació va ser per a Eulogio Pleguezuelos Cobo i el premi a la
millor tesi doctoral, per a Isabel Moreno Hernández.

Lliurament IV Premi Pau Florejachs i Viladomiu del Berguedà.
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En la jornada organitzada conjuntament pel CoMB, l’Acadèmia i la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), hi van participar, per
part del Col·legi, el president de la Junta
Comarcal del Maresme, Pere Torán, i el
tresorer del CoMB, Lluís Esteve.

Juntes comarcals

dèmia de COVID-19. La presidenta de la
Junta Comarcal del Vallès Oriental, Elisabet Deig, va lliurar el premi Dr. Carles
Vallbona i Calvó en l’àmbit de l’atenció
hospitalària (corresponent a l’edició de
l’any 2019, pendent de lliurament per
motiu de la pandèmia) a Inmaculada
Baeza Pertegaz.

Debat sobre la llei de l’eutanàsia a Osona.

Unitat de
participació

Lliurament del Premi Dr. Carles Vallbona i Calvó del Vallès Oriental.

OSONA
Debat informatiu sobre la llei
de l’eutanàsia
La junta comarcal d’Osona, conjuntament amb l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona, va fer un acte informatiu, al març, sobre els recursos concrets
disponibles a la comarca d’Osona per
aplicar la Llei de regulació de l’eutanàsia
i els diversos aspectes que implica: el
dret de les persones a sol·licitar l’eutanàsia, el seu procediment, els deures
del personal sanitari, el dret a l’objecció
i les obligacions de les administracions
per garantir aquesta prestació. També
s’hi va exposar l’experiència a altres països que ja fa uns temps que disposen
de legislacions sobre eutanàsia. Finalment, es van exposar experiències d’al-

tres professionals molt importants en el
procés, com psicòlegs, treballadors socials i, sobretot, infermeres.
La presidenta de la Junta Comarcal
d’Osona del CoMB, Anna Ribas, va presentar i moderar l’acte.

VALLÈS ORIENTAL
Lliurament del Premi Dr. Carles
Vallbona i Calvó
Els professionals de la salut de la comarca del Vallès Oriental es van trobar, el
mes de juny, en una jornada de caràcter
professional, cultural i lúdic. Durant l’acte es va fer un especial reconeixement
als professionals de la comarca per la
seva implicació i esforç durant la pan-

El CoMB va participar en els actes
de benvinguda als nous residents
que es formaran en diferents especialitats als centres del Consorci Hospitalari de Vic, d’ALTHAIA,
de Mútua de Terrassa i de l’ICS Catalunya Central. A través de la Unitat de Participació, va donar a
conèixer els serveis que proporciona als col·legiats i va respondre els
dubtes dels residents.
La Unitat de Participació també va
participar en les II Jornades Clíniques de la Facultat de Medicina de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), organitzades pel Consell d’Estudiants i en les quals es
van fer tallers i xerrades sobre la
salut des d’una vessant clínica. Així
mateix, la Unitat de Participació va
col·laborar en la jornada sobre
drets humans organitzada per la
Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) i
en l’homenatge a la memòria del
doctor Pere Tarrés, organitzat per
l’Associació de Veïns del barri de
Sant Pau de Manresa en col·laboració amb la junta comarcal del Bages. 
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Seccions col·legials
Aquesta edició compta amb la col·laboració de les Seccions col·legials:

Metges
e-Salut

Metges
de
Sexologia

Metges
Sèniors

Mireia Sans,

Manel
Honrado,

Jaume
Casanovas,

presidenta

president

Itineraris
Llei sobre la
autoformatius prostitució
Properament, en el Congrés
de salut
de Diputats de Madrid es dedigital
batrà una llei sobre la prostiLa Secció de Metges e-Salut, conscient del moment
que estem vivint, ha participat en el pòdcast del CoMB,
“Hipòcrates en pijama”, difonent temes de telemedicina. També des de la Secció
s’han creat itineraris autoformatius de salut digital en
modalitat virtual a l’Institut
de Formació Médica i Lideratge (IFMiL), entre els quals
cal destacar el de Les eines
digitals per a les visites no
presencials: telemedicina,
videoconsulta i consulta online i el d’Eines digitals per a
la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital.

Pòdcast “Hipòcrates en pijama”,
difonent temes de telemedicina.
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tució. Els metges tenim també el deure i l’obligació
d’aportar les nostres reflexions, ja que som part de la societat. Els temps de xarxes
(Instagram, Tik Tok , etc.) i
nous mitjans de comunicació han arribat per quedar-se. Joves i grans cada
cop més s’informen únicament per aquests mitjans. Si
no ens impliquem, per allò
après que ja en tenim prou
de fer de metges i no cal res
més, ens trobarem que qualsevol tertulià, yotuber o influencer, serà l’únic líder d’opinió de la nostra societat.
Convidem a tots els col·legues que hagueu treballat o
estudiat el tema a fer-nos
partícips de les vostres experiències. La Secció de Metges de Sexologia i la Societat
Catalana de Sexologia de la
Acadèmia ens reunirem molt
aviat per debatre la Llei i
aclarir conceptes.

tresorer

El CoMB
homenatja
els seus
col·legiats
centenaris i
els col·legiats
honorífics
La Secció Col·legial de Metges Sèniors va reconèixer
durant la seva assemblea
anual, celebrada el passat 15
de juny, la figura dels metges i les metgesses que tenen 100 anys o més i que formen part de la col·legiació.
Durant l’acte es va expressar
la felicitació i l’agraïment per
la seva labor professional al
doctor Pedro Bernadás Mújica, de 105 anys; la doctora
Caterina Gibert Ferrer, de 101

anys, i el doctor Jaume Torner Sallés, de 100 anys. Tots
tres professionals van rebre
una menció especial durant
l’acte com a mostra de l’admiració i el reconeixement
del CoMB a la seva trajectòria.
Durant l’acte, es va fer lliurament també del diploma als
metges i metgesses honoraris, que són tots aquells col·
legiats que han fet 70 anys.
En aquesta ocasió, s’han reconegut 1.486 professionals,
mig centenar dels quals van
assistir presencialment a
l’assemblea i van recollir el
seu diploma.
L’acte de reconeixement del
CoMB als metges i metgesses
centenaris i honorífics havia
quedat ajornat durant els dos
anys de pandèmia i ha estat
en l’assemblea de la Secció de
Metges Sèniors d’enguany
quan s’ha pogut fer finalment
la menció corresponent. Els
col·legiats centenaris i els col·
legiats honorífics homenatjats en l’assemblea del mes
passat corresponen, doncs,
als metges i metgesses que
van fer anys entre el juny del
2019 i el juny del 2022.

Homenatge als col·legiats centenaris i honorífics.

Seccions col·legials

Metges de
Sinologia i
Patologia
Mamària
Montserrat Solà
Suárez,
presidenta

Web de la Societat Catalana de
Sinologia i Patologia Mamària.

Cantar
també és
cultura
La junta de la Secció Sènior
és l’encarregada d’organitzar l’activitat cultural del Col·
legi. Dins d’aquesta activitat
també hi ha la nostra coral,
la Coral del CoMB i de l’Hospital de Sant Pau, dirigida
per Jordi Craven. De les darreres actuacions, cal destacar-ne el Concert de Primavera del dimecres 20 d’abril a
la sala d’actes del CoMB i
l’actuació, el mes de juny a
Madrid, en els "Encuentros
de Coros de los Colegios Médicos de España".
La Coral està cercant noves
veus que s’uneixin al grup.
No cal saber solfeig, només
tenir ganes de cantar i passar una estona agradable.
Apunta-t’hi i no perdis
l’oportunitat de cantar a la
nostra Coral.
Tan sols cal enviar un correu
a coral@santpau.cat.

Des de la Secció de Sinologia us recordem l’oportunitat de sol·licitar el Diploma
d’Acreditació de Capacitació (DIACAP) gestionat per
l’Oficina Tècnica d’Acreditació (OTA) del CoMB que valida i reconeix la pràctica professional en Sinologia i
Patologia Mamària.
El passat 16 de juny es va celebrar el XX Congrés Català
de Sinologia i Patologia Mamària al TecnoCampus Mataró-Maresme amb gran
èxit d’assistència. Hi va haver 136 assistents i ponents,
en un congrés amb una excel·lent organització i un alt
nivell científic. En les taules
es va debatre sobre temes
tan actuals com la malaltia
oligometastàsica i la recaiguda, els nous reptes terapèutics, les lesions d’alt risc,
i el maneig interdisciplinari
del càncer de mama.
Així mateix, es va iniciar el
Curs de Sinologia d’aquest
any en format virtual, amb
60 alumnes i 24 professors
que impartiran 30 hores de
vídeos explicatius, repartits
durant 3 mesos (3,9 crèdits).
De mica en mica, anem recuperant l’activitat presencial.
A la propera reunió de Sinologia parlarem de com l’assessorament sobre estudis genètics ha modificat l’activitat
de cirurgians i oncòlegs. 

Hipòcrates en pijama
Hipòcrates en pijama, el podcast del Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB). Un espai produït per
l’equip de Comunicació del CoMB, amb el suport
tècnic de Betevé Ràdio, on podeu escoltar històries, testimonis i experiències de la mà de metges i
metgesses i d’altres professionals. Parlem de medicina, de salut... i de moltes coses més. Hi posem
un toc final d’història i art, de la mà de Xavier Sierra, metge dermatòleg i president de la Fundació
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya.
Escolta’l i subscriu-t’hi des de la teva plataforma
d’streaming:

Més informació:
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Obituaris

Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat

Carles Llussà Ruiz
(1926-2022)

Guillem Salvador Bertran
(1945-2022)

Santiago Tintoré i Ferrer
(1929-2022)

Neix a Manresa el 23 de juny de 1926. Es
llicencia en Medicina a Barcelona el
1951. Intern de Psiquiatria, forense des
del 1959, Llussà obté el títol d’especialista de Psiquiatria el 1964 i el diploma
d’electroencefalografia el 1969. Exerceix
quasi tota la vida a Manresa, on resideix;
treballa a l’ambulatori de la Seguretat
Social, als hospitals de la ciutat i al seu
consultori privat. És professor de l’Escola de Formació Social Torras i Bages.
Vicepresident de la Junta Comarcal del
Bages del CoMB (1954-1960), participa
en l’activitat acadèmica de la seva especialitat i s’implica a fons en el teixit
social de Manresa i en la reordenació
hospitalària local. De fermes conviccions ideològiques religioses, socials i polítiques, és membre del Gremi de Sant
Lluc, cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya i membre actiu
d’aquests i altres àmbits. Forma part
del comitè organitzador de l’11è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana. Autor d’articles i llibres, també rep reconeixements a la seva trajectòria: la Creu de Sant Ramon de Penyafort (1991), la Medalla Temis de
Justícia de la Generalitat (1991) i el Premi de Vivències Mèdiques “Dr. Pere Tarrés i Claret” del CoMB (2006).
Dedica els darrers anys de la seva vida a
presidir i a col·laborar amb la Secció del
Bages de Metges Jubilats del CoMB, a la
família i a escriure les seves memòries.
Fineix a Manresa el 18 d’abril del 2022.

El 3 de juny ens va deixar el doctor Guillem Salvador. Psiquiatre i psicoterapeuta, va iniciar la seva activitat professional a l’Hospital Psiquiàtric de Sant
Boi, en l’atenció al malat adult.
Amb els anys, es va anar dedicant a la
salut mental dels infants i famílies, així
com a les dinàmiques de les relacions
de parella, que requereixen enfrontar
les diferents etapes i conflictes. Destacava la importància del nucli familiar
com a lloc d’interacció de relacions que
seran la base del mateix desenvolupament de la persona.
Ha estat molts anys fent feina en diverses institucions com a assessor i supervisor d’equips d’atenció directa en
equips oncològics, de discapacitats intel·lectuals i en molts equips d’atenció
precoç, on la feina amb petits i pares és
essencial en les primeres etapes de la
vida per al desenvolupament dels infants en les millors condicions. Professor a l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Vinculat des de
sempre al Centre Emili i Mira, on ha desenvolupat la seva activitat privada. Li
agradaven les conferències i presentacions, on podia intercalar els seus coneixements professionals amb d’altres
passions com la literatura, el cinema i la
música, amb un toc d’humor i amb una
mirada càlida amb què transmetia les
seves aportacions.
A més del seu record, ens ha deixat escrits llibres, tant professionals com de
poesia.

El 15 de maig de 2022 ens va deixar Santiago Tintoré Ferrer. Nasqué a Barcelona, el 1929, fill de metge. Estudià al col·
legi dels Jesuïtes de Casp i es llicencià a
la Universitat de Barcelona el 1952.
Es doctorà a la mateixa universitat el
1974 amb excel·lent cum laude. Cursà
les especialitats d’aparell circulatori,
cardiologia, pneumologia, medicina de
l’esport i medicina del treball. Completà la seva formació al Service de Cardiologie de l’Hôpital Boucicaut de París
amb el professor Jean Lenègre; a l’Hôpital Sant Pière, a Brussel·les; al Service
de Cardiologie du Prof. André Jouve,
Hôpital Jules-Cantini, de Marsella; al
Carolinska Sjukhuset. Toraxclinic. Service of Prof. Clarence Craaford, d’Estocolm; a la Mayo Clinic, de Rochester,
Minnesota, als EUA, i a l’Institut de Cardiologie de Montreal, al Canadà. Fou
cardiòleg a l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, a l’Institut Esquerdo de Patologia Mèdica Dr. Alfredo Rocha i al Servei de Cardiologia del Dr. Viera, del 1953
al 1970.
El doctor Tintoré és acadèmic de la
Reial Acadèmia Europea de Doctors i
Acadèmic corresponent de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona.
EPD.

Lluís Guerrero i Sala,

director de l’Arxiu Històric de les Ciències
de la Salut
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Rosa Clua de Salvador i Claudina Jové

Màrius Petit Guinovart

Reial Acadèmia Europea de Doctors

Obituaris

Jordi Mancebo Cortés
(1957-2022)

Concepció Pifarré i Sanahuja
(1934-2022)

Feliu Titus Albareda
(1944-2022)

Va morir el proppassat 6 d’agost de
2022. Llicenciat i doctorat en Medicina
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fou el primer intensivista
format via MIR a l’Hospital de Sant Pau
a la promoció de 1980.
De trajectòria inabordable i brillant.
Com a clínic, va fer estades a diferents
hospitals internacionals i amb dedicació exclusiva a Sant Pau des del 1992.
Professor a universitats com la UAB,
Paris i Montréal, entre d’altres. Va desenvolupar diferents càrrecs de gestió
a Sant Pau, hospital del qual va ser director del Servei de Medicina Intensiva
des del 2009. Les seves aportacions científiques són imprescindibles en el
camp de la ventilació mecànica. Reconegut mundialment amb premis i nomenaments honorífics de societats en
l’àmbit de la Medicina Intensiva i de
l’excel·lència professional del CoMB
(2013).
Amb l’exigència i el rigor d’un bon mestre, ens ha transmès amb senzillesa i
proximitat l’ofici de la medicina del pacient crític. La seva inesgotable capacitat de treball, entrega i compromís
amb els pacients i companys són el millor exemple. La màxima expressió de la
seva entrega ha estat la passió i l’excel·
lència amb què ha exercit en temps de
pandèmia.
Amic Jordi, gràcies per la teva humanitat i saber fer. La teva empremta és bonica, profunda i inesborrable, el teu llegat perdurarà entre nosaltres.Descansa
en pau.

Conxita Pifarré va ser la fundadora
(1965) i directora d’un dels laboratoris
privats més coneguts i de referència
en matèria d’anàlisis clíniques de Catalunya, sobretot en el camp de l’hematologia.
Va tenir una formació inicial molt sòlida
a l’escola Lestonnac que li donà una
forta arrel religiosa que marcà tota la
seva vida. Estudià Medicina a Barcelona i es va llicenciar el 1959. Es casà ben
aviat amb un company de curs, Carles
Torner i Baduell.
Conxita es formà al Clínic al servei del
professor Gibert. Considerava que el
seu mestre d’anàlisis fou el doctor Ricard Roca de Vinyals. Va treballar a
l’Institut Neurològic i a l’Hospital de la
Creu Roja. Fou metge adjunt en el servei de laboratori de la Vall d’Hebron.
El 1967, per oposició, fou cap del laboratori de l’Hospital del Mar. També fou directora de recerca dels laboratoris
Pevya i Hermes. Fruit de la seva experiència assistencial fou la seva tesi.
De caràcter ferm, era exigent amb ella
mateixa i amb els col·laboradors. En els
últims temps dedicà tota la seva atenció a cuidar la malaltia del seu marit, el
doctor Torner. Va ser conscient i lúcida
fins al final, va rebutjar el trasllat final a
l’hospital. Volia morir a casa seva, i així
fou. Havia viscut 88 anys.

El doctor Feliu Titus va ésser un pioner
en l’estudi de la migranya i altres mals
de caps. Va incorporar-se a l’hospital
l’any 1970, quan la neurologia era una
secció dintre del Servei de Medicina Interna. La consulta especialitzada en
cefalea es va iniciar l’any 1986, la primera a tot l’Estat espanyol, i va fer escola
dintre i fora de l’hospital, va començar
a fer recerca focalitzada en la migranya
com a malaltia neurovascular. Fou el
primer coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurologia-SEN (1988-1991). Va
ser president i membre d’honor de la
Societat Catalana de Neurologia-SCN
(1990-1992). En l’àmbit internacional
fou membre del Comitè Executiu de
l’European Headache Federation (19911995) i membre numerari de la International Headache Society.
Va escriure diversos llibres, va crear un
curs de doctorat sobre la migranya i altres cefalees a la Universitat Autònoma
de Barcelona. Va ésser el primer que va
dignificar la migranya com a malaltia
dintre del nostre país. Era escultor, artista i fill prodigi de Canet de Mar, el
seu poble. Nosaltres que el vam conèixer en la seva faceta professional, sabem que era un gran persona, i que
voldria ser recordat per la seva vocació
de servei a les persones que pateixen
aquesta epidèmia silent.
Descansa en pau, Feliu. 

Indalecio Morán Chorro

Edelmira Domènech-Llaberia

La Unitat de Cefalea i la resta dels teus companys del Servei de Neurologia de l’Hospital
Vall d’Hebron
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Torna la cursa
atlètica dels
Medijocs
2022
Després de dos anys sense poder celebrar els Medijocs a causa de la pandèmia de COVID-19, aquest 2022 la 16a
edició dels jocs col·legials esportius s’ha
iniciat amb l’esdeveniment que compta amb més participació, la cursa atlètica. La cursa es concep com una festa
de l’esport practicat pel col·lectiu mèdic i hi estan convidats a participar-hi
els metges, els seus familiars i amics, el
personal del CoMB i de les seves societats, i tots els professionals i treballadors del sector sanitari fins a un límit de
300 participants (per restriccions del
circuit, ja que es fa en un parc natural).
La cursa es va fer, el passat abril, al circuit de 8 km de la Pollancreda fins a
Can Borrell de Sant Cugat del Vallès. El
millor temps masculí absolut el va fer
Josep Díaz Carretero (0:28:08) i el millor temps femení absolut i en la categoria de metgesses va ser per Mireia
Guarner Piquet (0:30:53). Pel que fa als
millors resultats en metges van ser per
a Pol Guarner Piquet (0:31:29), Sergi
Barrera Ochoa (0:32:01) i Javier Galve
Ramo (0:34:18). El segon i tercer millors
resultats de metgesses els van assolir
Katherine Cajiao Sanchez (0:40:51) i
Laia Morell Franco (0:43:31). 
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Acte inaugural
Vuitena edició
de l’“Any Dr. Josep dels concursos
artístics per
Laporte”
L’acte inaugural de l’ “Any Dr. Josep La- a metges
porte i Salas” es va celebrar el passat
abril, presidit pel conseller de Salut,
Josep M. Argimon; el comissionat dels
actes, metge, exalcalde de Barcelona i
exconseller de Salut, Xavier Trias, i el
president del CoMB, Jaume Padrós.
Trias i Padrós van recordar les facetes
política i professional de Laporte.
El doctor en Ciències Econòmiques
Lluís Bohigas va detallar l’aportació de
Laporte en la planificació del model
sanitari a Catalunya. L’arquitecte i editor
Francesc Pernas va assenyalar-ne la sensibilitat i el respecte per l’arquitectura.
La docent i exconsellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va abordar la seva activitat com a conseller d’Ensenyament;
el rector emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, Enric Argullol, va explicar
com va endegar el desenvolupament
universitari de Catalunya, i l’exconseller
d’Economia i president del Patronat del
BIST, Andreu Mas-Colell, va destacar
l’impuls que va donar Laporte a la recerca. Finalment, el seu fill i professor de
Farmacologia, Joan-Ramon Laporte, va
dedicar una carta personal al seu pare,
tot recordant els seus últims anys i explicant-li què ha passat darrerament a Catalunya i en el sistema sanitari. 

Lleida va acollir, el passat maig, la jornada cultural del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) en la qual
els metges i metgesses artistes o amb
aficions artístiques van presentar les
seves obres en una nova edició dels
Concursos Artístics, en les categories
de narrativa breu, poesia, dibuix i pintura, fotografia i audiovisual.
Els premiats van ser: Paz Flores per Tornar al mar, que va rebre el premi en dibuix i pintura. El primer accèssit va ser
per a Montserrat Ferrer i el segon per a
Jordi Altimiras. Mihaly Attila Katsuba
va rebre el premi de fotografia per Encuentro en la playa. Guillermo Ramírez
va ser el premiat en narrativa per La
Navaja i Esperança Castell va rebre el
premi de poesia per Confinats. 

Obra guanyadora a:

Cultura i societat

Galeria de Metges Catalans

Grans uròlegs catalans del segle xx

L

a Galeria de Metges Catalans és
l’aparador on el CoMB exposa les
biografies dels metges catalans
destacats. Conté un bon nombre d’uròlegs que han estat especialistes prestigiosos als hospitals de Barcelona des
de bon principi del segle xx. Ja al començament del segle, quan diversos
uròlegs barcelonins tornen de fer estades a les principals clíniques urològiques de París, creen les seves pròpies
clíniques privades. La propaganda
d’aquestes clíniques fa notar la seva dedicació fonamental o exclusiva al diagnòstic i tractament de les malalties
del ronyons i de les vies urinàries. La introducció del cistoscopi i de les tècniques d’analgèsia i anestèsia, així com el
descobriment de l’antisèpsia, permeten que els uròlegs ampliïn els camps
en què treballaven en el darrer terç del
segle xix, un espai gairebé limitat fins
llavors als sondatges vesicals per als
prostàtics i dilatacions uretrals per als

pacients que patien una estenosi d’etiologia gonoccòcica.
Tres hospitals tenen un dispensari de
malalties de vies urinàries que més tard
es convertiran en serveis amb llits propis. El primer s’estableix a l’Hospital del
Sagrat Cor i el dirigeix Josep Pagès
Puig. El segon es troba a l’Hospital de la
Santa Creu i, més tard, es trasllada a
l’Hospital de Sant Pau, dirigit per Joaquim Mestre Morer. Finalment, el tercer, és a l’Hospital Clínic, dirigit per Emili Sacanella, format amb l’uròleg Víctor
Azcarreta. Tots aquests mestres formen escoles per les quals han passat
tots els uròlegs catalans i molts dels
que han exercit a altres indrets d’Espanya i als països llatinoamericans.
Alguns d’aquests uròlegs, com Salvador Gil Vernet a l’Hospital Clínic i Antoni Puigvert Gorro a l’Hospital de Sant
Pau, van tenir fama universal i adquiriren una projecció internacional no úni-

Clínica Doctor Sacanella, construïda per l’uròleg Emili Sacanella Vidal
a l’antic poble de Sarrià de Barcelona cap el 1910. [Família Reverter
Sacanella]

cament per la seva expertesa quirúrgica, sinó també per les seves qualitats
de mestratge i la seva projecció tan científica com mediàtica.
Altres uròlegs destacats que apareixen
a la Galeria, a més dels mencionats anteriorment, són Gabriel Estapé i Vicent
Company, de l’Hospital de Sant Pau;
Manuel Serés Ibars i Josep M. Bartrina
Thomàs, de l’Hospital Clínic o Manuel
Breton, de l’Hospital del Sagrat Cor, entre d’altres. El progrés i el nivell de la
urologia catalana ha estat molt alt i les
biografies d’altres figures, com les de
Francesc Xavier Solé Balcells, Antoni
Moya, Josep M. Pomerol, Pere Gausa
Raspall, Narcís Serrallach Mauri i Francesc Serrallach Julià. 

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

D’esquerra a dreta, Antoni Puigvert assegut al costat del mestre i cunyat,
Manuel Serés. Amb ells, a la dreta de la imatge, el doctor Viusa. Barcelona,
1928. [Família Serés]
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Aquest conjunt patrimonial permet documentar el passat de la professió i dels
professionals i l’evolució de les ciències
mèdiques i situar el present en un context científic i erudit alhora. La consulta
d’aquests volums no solament és útil
per al coneixement erudit de les ciències biomèdiques i del seu entorn, sinó
també per complementar articles i presentacions actuals.

Document del Dr. Antoni Gimbernat
de 1787 del fons de l’AHCS.

Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut
(AHCS)
El patrimoni bibliogràfic
dels metges catalans

L

’Arxiu Històric de les Ciències de la
Salut “Simeó Selga i Ubach” (AHCS)
neix l’any 1994 coincidint amb el
centenari del CoMB. Té com a objectiu
conservar el patrimoni bibliogràfic dels
metges catalans i acull els llibres mèdics
dels professionals que, per raó de la seva
mort o per manca d’espai o d’obsolescència no poden ser conservats per les
famílies o els mateixos propietaris. El
vincle emotiu amb les obres sol ser gran
i sovint se’n descarta el rebuig o la venda indigna, que no reporta més que
quantitats insignificants o ridícules. Davant d’això, la millor opció és aportar llibres i documents a aquesta biblioteca
col·lectiva i col·legial que, com la mateixa professió, es construeix amb l’esforç
de tots. El CoMB és conscient del nostre
patrimoni professional, en té cura i el
posa a disposició dels col·legiats, dels
estudiants i del món acadèmic.
El fons consta de 40.000 volums aproximadament, dels quals se n’han catalogat uns 30.000, amb obres de totes les
especialitats mèdiques i d’algunes altres ciències de la salut que es poden
incloure en l’actual concepte de One
Health i que corresponen a un període
que va des del segle xvii fins avui.
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Els documents catalogats es poden
consultar a la pàgina web del CoMB, a
l’adreça https://www.comb.cat/es/comb/
historia/arxiu, des d’on es pot accedir al
cercador de llibres i buscar i triar el que
pugui interessar. Si es vol dur a terme la
consulta d’un document determinat,
cal sol·licitar-ho a través de correu-e
biblioteca.ahcs@comb.cat. 

Metges i literatura
dona a conèixer les
obres literàries dels
col·legiats

tota l’obra no mèdica d’aquest col·lectiu, que també permetria conèixer
l’aportació del sector a la cultura.
A la primeria del segle xxi, el CoMB va
crear al seu web la secció “Metges i literatura”, destinada a donar a conèixer
les obres literàries dels col·legiats, fentne un breu comentari acompanyat
d’un resum biogràfic de l’autor. En el
seu inici en va ser redactor el doctor
Lluís Daufí i Moreso i després el va seguir qui escriu aquesta breu ressenya.
La secció accepta les novetats editorials dels metges, se’n fa ressò i les difon.
El fons permet conèixer unes obres tan
diverses com els seus autors i conté
tota classe de gèneres i d’estàndards
de qualitat, des de les publicades per
editorials de renom fins a les que són
producte de l’autoedició.
Aquest és un espai digital fàcilment accessible que podem consultar a la web
col·legial a l’adreça https://www.comb.
cat/ca/serveis/oci/metges-literatura i que
permet copsar que no hem perdut l’esperit humanista de la professió. 

L

a medicina ha estat sempre un
bon mirador de la societat, del
país i de la cultura. En la conversa
amb els pacients, els metges han conegut l’individu i la societat com ningú i
això els ha dut a raonaments humanístics que, a vegades, han fet transcendir
al món de les lletres i les arts. En la mesura que ha augmentat l’especialització del saber mèdic i la tecnologia, el
focus sobre els pacients s’ha anat reduint i s’ha perdut part de l’humanisme
que orla la pràctica professional.
Ultra l’edició d’obres científiques, molts
metges han conreat tota classe de gèneres literaris i alguns encara ho fan
avui. N’hi ha que escriuen amb un estil
autodidacte i d’altres que s’han format
en tallers d’escriptura. Ambdós grups
formen part d’un estol d’humanistes
que troben en les lletres una via d’expressió de vivències i emocions que
van més enllà de la ciència. Seria un esforç ingent fer un directori que recollís

Lluís Guerrero i Sala,

director de l’Arxiu Històric de les Ciències
de la Salut “Simeó Selga i Ubach”

Cooperació
Beethoven Solidari
Cicle de concerts
d’Ars Medica en
benefici de projectes
de l’àmbit sanitari

Do menor Op. 80, havia estat interpretat prèviament per Ars Medica a la Sala
Angelika Kauffmann de Schwarzenberg
(Àustria), seu de la Schubertiade, en un
concert a benefici de l’ONG Metges
Sense Fronteres que va tenir lloc el passat 1 de maig.
Els solistes col·laboradors que van participar al concert van ser al violí, Wolfgang Redik i Franz Ortner, i al piano,
Zamir Kabo i Maria Badias. 

Concert en
homenatge als
professionals
sanitaris de la
Schubertíada i la
Fundació Galatea

L
L

’orquestra de cambra formada per
metges i altres professionals de
l’àmbit de la salut, Ars Medica, va

celebrar dos concerts benèfics dins del
cicle “Beethoven solidari”, amb un programa dedicat al compositor alemany.
Amb l’acompanyament de solistes col·
laboradors, Ars Medica va actuar el 4 de
juny a l’Auditori del Conservatori del Liceu (Barcelona), en benefici de les Beques José Luis Bada que atorga el Col·
legi de Metges de Barcelona (CoMB)
per a la formació de metges en matèria
de cooperació i ajuda humanitària. El 5
de juny, l’orquestra va tocar a l’església
de Sant Jaume a Mollerussa (Lleida), en
benefici de la Creu Roja en el seu 150è
aniversari.
El programa dels concerts, íntegrament
dedicat a Beethoven amb les seves
obres Concert per a violí, violoncel i piano en Do Major Op. 56 (Triple Concert) i
Fantasia per a piano, cor i orquestra en

a Schubertíada, un dels festivals
de música de cambra europeus
més prestigiosos, ha arribat
aquest any al seu 30è aniversari i va dedicar un dels seus concerts als professionals de la salut, en reconeixement a
la seva tasca, dedicació i coratge al
llarg de més de dos anys de pandèmia
de COVID-19. El concert homenatge als
professionals de la salut es va celebrar,
el 27 d’agost, a l’escenari de la Canòni-

ca de Santa Maria de Vilabertran, emplaçament principal i originari d’aquest
cicle de concerts.
L’Associació Franz Schubert de Barcelona, fundada l’any 1997, és la promotora de la Schubertíada i enguany vol
reconèixer tot l’esforç, compromís i excel·lència que han demostrat els professionals de la salut al llarg d’aquesta
crisi sanitària. Per aquesta raó, a més de
dedicar-los aquest concert, també es
va destinar la recaptació de la fila zero a
la Fundació Galatea, entitat dedicada
des de fa més de vint anys a la cura de
la salut mental i emocional dels professionals sanitaris, que ha tingut un paper fonamental oferint-los suport i assistència al llarg de tots aquests mesos
de pandèmia.
Aquest va ser el repertori i intèrprets
del concert:
Johann Sebastian Bach. Integral de les
sonates i partites per a violí sol.
Intèrprets al violí: Maria Florea, Elena
Rey, Abel Tomàs, Bernat Prat, Helena
Satué i Vera Martínez Mehner.
Per fer més aportacions es pot contactar amb la Fundació Galatea a través
del seu correu electrònic: fgalatea@
fgalatea.org 

Beques Dr. José
Luis Bada 2022

S

’ha obert la convocatòria per demanar una Beca Jose Luís Bada
per cursar formació de postgrau o
fer estades formatives aplicables al
camp de la Cooperació Internacional. El
període per enviar sol·licituds finalitza
l’11 d’octubre de 2022.
Les beques Dr. José Luis Bada es van
crear l’any 1993 amb l’objectiu de promoure la formació mèdica en cooperació. Així, es dona suport econòmic a
metges per cursar formació de postgrau
o fer estades formatives aplicables al
camp de la cooperació internacional. 
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

CONSULTES
MÈDIQUES

personalitzada.
Experiència en la gestió
d’agendes mèdiques totes
les especialitats.
Des de 125 euros al mes.
Tarifació variable per
segons d’operadora.
Supervisió i formació dels
operadors inclòs.
www.callmed.net
933 906 703
627 561 091
comercial@callmed.net

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

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

Despatxos mèdics
Carrer Tuset/Travessera
de Gràcia. Amb tots els
serveis, es lloguen de
dilluns a divendres.
Atenció secretaria 12 hores.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i
màrqueting.
Zona Mèdica
www.mtb.cat
933 906 716
627 561 091
sosquin
@zonamedica.es

Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada
Família. Es lloga un
despatx matins o tardes
amb tota la infraestructura
de suport.
Jaume Mas
677 400 040
Lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
330 m2 d’instal·lacions.
Tots exteriors, decoració alt
standing, completament
equipats, a punt per

CALLMED. Suport
telefònic per a Clíniques
i Centres mèdics
Atenció telefònica

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
La Rotonda
Consultes Mèdiques
Pg. Sant Gervasi / Av.
Tibidabo. Local a peu
de carrer amb 12
despatxos. Tots els serveis
amb secretària. Ple
funcionament. Lloguer
per mòduls. Horari: dilluns
a divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
La Rotonda
Consultes Mèdiques
Servei de Secretaria
telefònica: gestionem les
seves trucades i la seva
agenda. Es pot fer amb
el seu número de telèfon
de sempre. Horari: dilluns
a divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat

Es lloguen consultes
a TEKNON per
mòduls de matí
o tarda
Amb tots els serveis
inclosos: atenció
telefònica, recepció i
facturació a Mútues.
Despatxos amplis i
lluminosos.
606 269 076
Lloguer de despatx
a Especialistes les
Bòbiles de Martorell
Matí 4 hores 70 € + IVA.
Matí fix mensual 200 € +
IVA. Tarda 4 hores 90 € +
IVA. Tarda fix mensual 280
€ + IVA. Només lloguer de
l’espai + subministrament
(llum-aigua).
937 755 757
Despatx en centre
de salut mental amb
registre sanitari,
dreta Eixample
Aragó amb Passeig de
Gràcia. Molt cèntric i ben
comunicat. Despatx
moblat, ventilat, parquet,
climatitzat(individualitzat),
wifi, sala d’espera (amb
aigua, infusions i màquina
de cafè). Magnífica finca
amb ascensor, porter i
sistema obertura porta
des del despatx. Centre de

salut mental amb registre
sanitari. Preu per mòduls
de mati, tarda i/o dia
sencer.
Susanna
617 887 923 (veu
o Whatsapp)
Psicòleg clínic
Zona Muntaner/Via
Augusta. Ansietat,
depressió, addicions,
altres.
Xavier Millán
677 860 583
Es traspassa clínica
a Barcelona
A prop de plaça Molina,
Barcelona, Sarrià-Sant
Gervasi. Canviem de local,
CLÍNICA 98 m2, 4 boxs,
1 lavabo, terrassa, recepció
i zona d’espera, office.
(Mobiliari inclòs). Disseny
interior impecable.
Pàrquing i transport
públic a prop. Impecable!
678 490 191
Es lloga centre mèdic,
psicopedagògic i
odontològic a Gavà
Ubicat a zona cèntrica,
totalment equipat, 200 m2,
6 despatxos amplis i sales
d’espera diferenciades. Es
troba totalment preparat
per reiniciar l’activitat que

Si vols llogar el teu habitatge, contacta’ns
Medilloguem
el servei
Med en
especialitzat
en
Medilloguem ésés
el servei
del Grupdel
MedGrup
especialitzat
l’assessorament
l’assessorament
a propietaris.
a propietaris.
Oferim
Oferim una gestió
gestió integral
integral en
entot
totel
elprocés
procés del
del lloguer
lloguer ii solucionem
solucionem
aquells incidents
poden
sorgir
durant
el contracte.
TambéTambé
oferim
aquells
incidentsque
que
poden
sorgir
durant
el contracte.
assessorament
integral
en
la
venda
d’immobles.
oferim assessorament integral en la venda del seu immoble.

Medilloguem

93 567 88 19

medilloguem.med.es

medilloguem@med.es

Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per Mediconsult Col·legial SL,
NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a, i inscrita al Registre d’Agents
Immobiliaris de Catalunya amb el número 10929.
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

finalitza al juny de 2022 per
jubilació dels propietaris.
653 925 545
Clínica dental
ubicada a Sabadell
amb més de 35 anys
d’exercici
Precisa incorporar
professional odontòlegautònom. Imprescindible
coneixements diagnòstic
multidisciplinari i
tractament conservador.
Contracte de col·laboració
inicialment, per passar a
règim d’associat, delegant
pacients i funcions
clíniques. Enviar currículum
només via e-mail:
enfermeras@
drvalbert.com
Venda clínica dental
Matilde Diez, 10. 08006
Barcelona. Venda clínica
dental a Sant Gervasi, 220
m², 2 plantes, molt ben
equipat, 4 boxs, TAC, Orto,
tele, Kavo. 2 sales d’espera,
3 despatxos, 1 sala
d’esterilització, 1 laboratori,
2 banys, 1 vestidor. Ben
comunicat, carrer de
vianants, pàrquing al
davant.
Dr. Xavier Maristany
639 331 071
x
 mv24898@comb.cat
Despatx sanitari per
llogar per dies o
tardes
15 m2 en centre
multidisciplinari a peu
de carrer, al barri del Clot
(Barcelona). Preu des de
130 €/mes 1 matí o tarda
fixa a la setmana.
Inclou: subministraments,
wifi, videoporter
individual, aire
condicionat individual,
accessibilitat, neteja,
arxiu, rentamans,
impressora, etc. Ambient
agradable fengshui.
Molt ben comunicat.
Núria
618 568 997
(Whatsapp)

Despatx lluminós a
Balmes entre Travessera
de Gràcia i Diagonal
Centre de Psicòlegs i
Psiquiatra al centre de la
ciutat. És un àtic amb
molta llum i molt ben
comunicat. Terrassa i
office equipat per dinar.
Opcions de sala gran
privada, fins i tot si ja tens
mobles, d’altres més
petites. Totes amb
finestra i llum. Preu
segons mòdul
Laura Cardona Bonet
616 561 284
lcardona@consultoria
psicologica.cat
Es lloguen mòduls
Carrer Alacant, 26 baixos a
peu de carrer. 25 metres
de consultoris de la Clínica
Sagrada Família. En horari
de matí o tarda. Amb tots
els serveis inclosos i per a
qualsevol especialitat
mèdica.
Gemma
661 208 999
Pere
666 526 725
Es traspassa
centre mèdic
multidisciplinari
Amb tots els permisos al
centre de Santa Coloma
de Gramenet. Local
300 m2 amb 10 boxes.
Lourdes
652 183 930

HABITATGE
Pis en venda
C/ Dos de Maig al costat
de l’Hospital de Sant Pau.
Superfície 103 m²,
reformat, ascensor.
Menjador amb sortida al
balcó. Cuina equipada,
safareig, 4 habitacions
exteriors, 2 banys. Parking
opcional: 22.000 €.
Import: 412.000 €.
Santi
639 047 446
20098avc@gmail.com

DIVERSOS
Boomerang-Secretaria
Telefònica
Recepció de trucades per
a doctors (duem agenda
mèdica i prenem nota
missatges), des de 50 € /
mes. Altres serveis:
recepció de correspondència i transcripcions per
ordinador (textos en
Word). Demanar per
Gemma o Manel
934 173 547
Fax 934 213 487
b
 oomerang1
@outlook.es/
boomerang
secretariatelefonica@
gmail.com
Empresa de serveis
Mallorca, 281, 3r 1a. 08037
Barcelona. ENKASA.
Empresa de serveis ofereix
personal d’assistència
geriàtrica, servei domèstic
i cuidadors infantils. Ens
adaptem a les necessitats
de cada llar.
638 929 953

TREBALL
S’ofereix auxiliar
infermeria/
secretària (C.M.
Teknon, Hospital
Sagrat Cor, C. Olivé
Gumà)
Amb 20 anys
d’experiència. Català,
anglès i francès. Certificat
Access, Excel, Word.
Disponibilitat tardes.
Incorporació immediata.
Sílvia
686 290 219

M’ofereixo per
treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista,
auxiliar d’infermeria amb
experiència, responsable i
bon tracte personal.
Informàtica. Català - Anglès. Disponibilitat
immediata.

Nancy
648 747 883
npo43@hotmail.com

M’ofereixo per
a secretàriaadministrativa
o recepcionista
Persona amb empatia,
bones habilitats
comunicatives i de treball
en equip. Puc aportar
experiència en el sector,
estabilitat i ganes de
superació. Busco jornada
completa, tinc
disponibilitat immediata i
flexibilitat d’horari.
Susanna
617 297 503
melocobcn@gmail.com

M’ofereixo com
a administrativa
o recepcionista
Molts anys d’experiència i
secretariat mèdic. Soc una
persona amb empatia,
sociable, treballadora i
complidora. Diplomada en
Quiromassatge. M’agrada
el tracte directe amb els
pacients.
Júlia Cabré
666 298 457
jcabre31@hotmail.com

S’ofereix perfil
polivalent per al
sector sanitari
Noia de 35 anys, amb
moltes ganes de
col·laborar i cooperar pel
benestar i al servei de les
persones. Sociable,
comunicativa, empàtica i
atenta amb les persones.
Més de 17 anys
d’experiència en
administració, recepció,
secretària i atenció a
l’usuari.
Aida
608 568 788
aida_tfxj@hotmail.com

Recepcionistaadministrativa,
m’ofereixo per
treballar en
consulta mèdica
Recepcionista, atenció

telefònica i tasques
administratives. Jornada
completa o parcial.
Disponibilitat immediata.
Esther
636 396 712
epijoan12@gmail.com

Infermera de
Barcelona busca
feina a jornada
parcial o completa,
segons condicions
Acostumada a treballar en
equip. Tinc experiència
sobretot en consulta
mèdica, principalment en
l’àmbit integratiu (+ de 10
anys). M’agrada tot en
l’àmbit de consulta
mèdica. Sempre disposada
a aprendre nous
coneixements.
Violeta
677 396 951
violeta_atance@
hotmail.com

Recepcionista
consultori mèdic
M’ofereixo com a
recepcionista i ajudant a
consulta privada o centre
mèdic. Experiència laboral
a consulta i 20 anys a
oficina de farmàcia.
Responsable, organitzada i
excel·lent tracte amb el
pacient. Telèfon per
concertar entrevista.
Àngels
696 284 612

M’ofereixo per
treballar en
consultori mèdic
Província de Barcelona,
Terrassa. Recepcionista,
secretaria, administrativa.
Experiència en atenció al
client. Coneixements
d’anglès, francès català i
castellà. Informàtica
avançada, treball en
equip.
N
 uria Gomez Ugüerre
linkedin.com/in/
nuria-gomez-ligüerre
620 817 078
nugomezlig@
gmail.com
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

Soc Alicia i m’ofereixo
per a cobrir vacant de
recepcionista
Persona amb altes
capacitats organitzatives,
atenció al públic,
informàtica nivell avançat,
nivell mitjà d’anglès i
facilitat d’aprenentatge.
Alicia
605 069 008
aliagyus@gmail.com

Noia seria i
responsable
s’ofereix com a
administrativa
Alt nivell en eines

ofimàtiques. Experiència
en el sector mèdic
(SEOGA, CITRIX, GESTORA,
TIS). Idiomes, castellà,
català, anglès.
Carla García Carnicero
655 285 058

Es necessita
recepcionista
i auxiliar
d’odontologia
Per col·laborar en
clínica familiar ubicada
a l’Eixample de Barcelona.
Horari i sou a convenir.

Interessats enviar CV a:
rrhh@clinicacirach.com

Recepcionista
consultori mèdic
M’ofereixo com a ajudant i
recepcionista per a
consulta privada o centre
mèdic. Experiència laboral
en consulta mèdica i
oficina de farmàcia.
Responsable, organitzada i
amb excel·lent tracte amb
el pacient.
M. Àngels Herreros
696 284 612
(trucar o SMS)

UTILLATGES
En venda material
mèdici quirúrgic
d’otorrino i
maxil·lofacial
Material per a consulta i
cirurgia: òptiques,
microscopi, material
quirúrgic de l’especialitat
d’otorrinolaringologia
i maxil·lofacial. En molt
bon estat.
Dr. Narcis Font
932 127 135 /
610 224 627

Article complet a:
www.blogcomb.cat

Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia
mèdica que considerem que pot ser del vostre interès.

Termes de seguretat alimentària
En aquest Consultori terminològic us
parlem de la terminologia d’un àmbit
que forma part del nostre dia a dia,
com a consumidors i, en el cas de
molts dels lectors, de la pràctica laboral com a professionals de la salut: la
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seguretat alimentària. Sabeu que en el
web del TERMCAT podeu consultar
dues obres centrades en aquest camp,
el Diccionari de seguretat alimentària i
el Lèxic d’additius alimentaris? Tot seguit us ho expliquem. 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

GrupMed

Societat o persona física:
quina forma jurídica és
millor per a la meva
empresa?

P

er triar la millor forma jurídica per
a una empresa, s’han de tenir en
compte diferents factors: l’activitat, la inversió que cal fer i com finançar-la, els beneficis previstos, si la formaran diverses persones o només una,
etc. A tall d’exemple: si no és una sola
persona, sinó que es tracta de diversos
socis que iniciaran un negoci en comú,
el que correspon és crear una societat. I
si es comença de zero i no se sap com
anirà el negoci, potser convé començar
com a persona física perquè les despeses siguin el més baixes possibles. Però,
si l’empresa comporta un alt risc econòmic, potser compensa assumir aquest
import superior de despeses per tenir el
benefici de limitar la responsabilitat als
béns de l’empresa exclusivament. Cal
analitzar cada cas concret per poder
decantar-se per una opció o l’altra.
Diferències, tant pel que respecta a la
constitució de la societat i les seves formalitats, com pel que respecta a la
seva responsabilitat:

DIFERÈNCIES DE
CONSTITUCIÓ:
•

Societat Mercantil: requereix escriptura pública —aquest acte es fa a través
d’un notari—, inscripció al Registre Mercantil i, en el cas que sigui “professional”,
al col·legi corresponent.

•

Persona Física: no requereix escriptura pública ni inscripció al Registre Mercantil.

•

Comunitat de béns i societat civil: requereix acord privat.

•

Cooperativa i Societats Laborals:
requereixen escriptura pública i, si escau, Registre Mercantil. A més, hauran
d’inscriure’s en cada cas en un registre
especial.

DIFERÈNCIES DE
RESPONSABILITAT:
• Societat Mercantil: responen

dels
deutes socials limitadament fins al capital social aportat.

•

Persona Física: responen de manera
il·limitada amb tot el seu patrimoni, present o futur.

•

Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL): responen de manera il·limitada amb tot el seu patrimoni excepte
l’habitatge habitual (limitat a 300.000 o
450.000 euros en funció de la seva ubicació).

•

Liquidació dels Tributs derivats de la
constitució de la societat (ITP/AJ).

•

Inscripció al Registre Mercantil.

•

Obtenció de Llicència d’Exercici d’Activitat o comunicació d’obertura de local.

•

Declaració d’alta d’activitat a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària: a través del model 036 s’haurà de comunicar
l’inici d’activitat, l’epígraf IAE i el règim de
tributació en IVA.

•

Alta de les obligacions recollides a la
legislació laboral. 

•

Comunitat de béns i societat civil:
entre els socis es respon de manera il·limitada mancomunadament.

DESPRÉS DE DECIDIR
LA FORMA JURÍDICA,
QUÈ HAIG DE FER?
Una vegada hem decidit quina forma
jurídica donem a l’activitat, caldrà fer
una sèrie de tràmits per poder iniciar
aquesta activitat:

Mediconsulting compta amb un
ampli equip d’assessors experts
en matèria societària i legal a la
disposició dels metges i clients.
Per a més informació,
al Tel. 935 678 815 i a:

•

Atorgament d’Escriptura Pública: en
funció de la personalitat triada a l’apartat 1.

•

Formalització de l’escriptura i presentació davant l’Oficina de Tributs de la Generalitat de Catalunya.
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Grup

Med

4 assegurances que donen
suport al metge en l’exercici
de la seva professió
Per respondre davant de qualsevol incidència de l’exercici mèdic,
és obligatori tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil
professional (RCP). Per fer front a altres situacions en el marc de la
professió, hi ha altres assegurances amb diferents cobertures.
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Grup Med

É

s un deure legal i estatutari per a
l’activitat mèdica tenir subscrita
una assegurança de Responsabilitat Civil Professional (RCP) que cobreixi les reclamacions que es puguin derivar de l’exercici mèdic. Tot i això, els
professionals de la medicina estan exposats a la possibilitat que es produeixin altres imprevistos que podrien repercutir en el seu patrimoni personal i
professional. És per això que els metges, per desenvolupar la seva activitat
amb la seguretat d’estar coberts al màxim, poden tenir subscrites altres pòlisses d’assegurances:

ASSEGURANÇA
D’INCAPACITAT O BAIXA
LABORAL
La reducció dels ingressos amb els
quals es fa front a les despeses fixes
(lloguer i manteniment de la consulta,
sou d’empleats, hipoteca de la llar, possibles préstecs, càrrecs relacionats amb
els fills...) provoca un desequilibri econòmic. L’assegurança de baixa laboral
permet mantenir els ingressos davant
d’una incapacitat temporal per exercir
l’activitat professional habitual originada per una malaltia o accident.

ASSEGURANÇA
DE GUÀRDIES MÈDIQUES
L’assegurança de guàrdies mèdiques
està especialment dissenyada per a
metges que facin guàrdies i tinguin una
incapacitat laboral que els impedeixi
fer el seu torn de guàrdia, per malaltia o
accident. Es garanteix una indemnització diària per no perdre la remuneració
que percebria en concepte de guàrdies,
que sol representar una part important
dels ingressos d'un metge.

ASSEGURANÇA
DE JUBILACIÓ PER
A METGES
L’assegurança de jubilació per a metges permet acumular el capital necessari perquè es gaudeixi en el moment
de la jubilació. Es poden fer aportacions periòdiques mensuals, amb un interès tècnic anual garantit durant tota
la vigència del contracte fins al dia de la
jubilació.
A més, atès que, al llarg de la vida
d’una persona, els objectius financers canvien molt, aquest enfocament pot servir també com a
estalvi per finançar els estudis
dels fills o nets.

ASSEGURANÇA
DE VIDA RISC
L’assegurança de vida risc pretén protegir el teu futur i el dels teus éssers estimats. Cobreixen, principalment, la defunció de la persona assegurada, però
també poden donar cobertura en cas
d’invalidesa permanent absoluta i d’incapacitat professional, ja sigui a causa
d’una malaltia o d’un accident. En cas
de defunció, proporciona un capital per
cobrir possibles deutes, permetent que
la teva família pugui continuar amb els
seus plans de futur; en cas d’invalidesa
permanent, total o absoluta, garanteix
uns ingressos per complementar la
pensió.
En definitiva és una eina de previsió i
planificació financera per a tu i la teva
família, i un sistema de protecció dels
teus béns. 

A Medicorasse comptem amb
un equip altament especialitzat
que t’assessorarà i et guiarà per
contractar l’assegurança que
s’adapti a les teves necessitats.
En cas que estiguis interessat a
rebre més informació de manera
gratuïta i sense compromís, et
convidem a omplir el següent
formulari i un assessor
especialista es posarà en
contacte amb tu.

Medicorasse, Correduría de seguros del CMB S.A.U. NIF
A-59498220. Domicili social: Passeig de la Bonanova,
47, 08017 Barcelona. Clau de la DGSFP J0928. Pòlissa de
Responsabilitat Civil i capacitat financera d'acord amb
l’art. 157 del RDL 3/2020, de 4 de febrer, de transposició
de la Directiva (UE) 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.
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Innovació i tecnologia

3r E-Health Investment
Forum Tendències
en el tractament dels
pacients crònics

L

a seu d’ESADE va acollir, el passat 15 de juny, el 3r Fòrum d’Inversió en Salut Digital. Aquesta
edició, amb més de 250 inscrits, va
girar entorn a les solucions disruptives per a malalties cròniques. La taula
rodona Tendències en el tractament
dels pacients crònics va ser un dels
moments amb més audiència de la
jornada, en la qual es va debatre, des
de diferents perspectives, sobre la cadena de valor de la innovació i les bar-

reres que es troben a l’hora de validar
noves tecnologies. Hi van participar la
cap del Departament de Neurologia de
la Vall d’Hebron, Patricia Pozo; la CEO
de Social diabetis, Maria Salido; la directora digital de Pharma Espanya & Life
Hub Barcelona a Bayer, Anabel Leon, i
la cofundadora i sòcia directora d’Asabys, Clara Campàs. La sessió va ser moderada per la gerent del Programa
d’Emprenedoria del CoMB, Nadia Pons.

30È FÒRUM D’INVERSIÓ
HEALTHCARE BARCELONA

Van presentar els seus projectes:

Empresa

Sector

Capital sol·licitat

Bsure Medical

Diagnòstic in vitro

1,5 M €

Heecap

Dispositius mèdics

150 K €

Nanoligent

Biotecnologia

500 K €

V-Vision

Salut Digital

500 K €

Mimark Diagnostics

Diagnòstic in vitro

500 K €

Tensor Medical

Salut Digital

500 K €

Oniria Therapeutics

Biotecnologia

1M€
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El debat sobre com tractar els pacients
crònics ha esdevingut un tema clau pel
sistema sanitari. Un dels punts més preocupants són les barreres per al desenvolupament i la implementació de solucions digitals per al tractament de
malalts crònics. Pel que fa a aquest aspecte, en la taula rodona es van fer aportacions des de diferents perspectives.
Patricia Pozo des del punt de vista de la
clínica, va fer èmfasi en la dificultat
d’obtenir un flux constant de dades de
qualitat dels pacients crònics i la dificultat d’integració d’aquestes dades per al
correcte monitoratge dels pacients. Per
la seva banda, Anabel León, des de la
perspectiva de la indústria, va posar de
manifest la dificultat del camí regulatori
i d’adopció de la tecnologia per part dels
pacients, posant el focus en l’empoderament del pacient com a factor clau
per aconseguir que les solucions digitals
siguin reeixides. Des de la visió de la
startup, Maria Salido va qüestionar que
des de l’ecosistema s’estiguin proporcionant les eines correctes per tal que els
pacients puguin controlar la seva condició i proposa la interoperabilitat entre
plataformes generalistes i específiques
de malaltia com a possible solució. A
l’últim, Clara Campàs, representant la
perspectiva inversora, va voler posar en
valor que des dels diferents agents s’està
posant en relleu la importància de generar evidències clíniques per tal que
les solucions digitals arribin al mercat. 

El Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona va celebrar la 30a edició en
l’acte coorganitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Barcelona
Activa - Ajuntament de Barcelona,
ESADE-BAN i Biocat. En aquesta edició, de març, set empreses innovadores van presentar, als inversors del
sector sanitari, els seus projectes de
Biotecnologia, Medical Devices, Serveis sanitaris i Tecnologies de la Informació relacionades amb la salut.

Innovació i tecnologia

Quique Llaudet i Mireia Claramunt,
CEO i CTO de la spin-off Ephion Health

Entrevista
completa:

“Volem ser líders
en el monitoratge
de pacients amb
malalties neuromusculars”

P

arlem amb Quique Llaudet i Mireia Claramunt, CEO i CTO,
respectivament, de l’empresa
Ephion Health, una spin-off que va néixer amb un objectiu molt clar: millorar la
qualitat de vida dels pacients amb
malalties neuromusculars i afavorir la
cerca de nous tractaments. A dia d’avui
se centren en l’estudi de la síndrome de
Duchenne, però ja treballen per aplicar
la tecnologia a altres malalties d’aquests
tipus.
Com va néixer Ephion Health?
Q. LL. – Ephion Health és una spin-off
del centre tecnològic Eurecat i de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Tot va començar amb un projecte que
va posar en marxa l’equip de salut digital d’Eurecat amb l’objectiu de desenvolupar una nova eina per monitorar
pacients amb síndrome de Duchenne,
una malaltia genètica degenerativa
que fa que els pacients vagin perdent
mobilitat i per a la qual no hi ha cap
tractament. Mireia Claramunt va ser la
directora tècnica d’aquest projecte,
que va ser la llavor que, més tard, va donar lloc a Ephion Health.
Com pot ajudar la vostra plataforma
els clínics i els pacients que pateixen
la malaltia de Duchenne?
Q. LL. – Avui dia aquests pacients són
monitorats amb mètodes molt antics.
S’utilitzen tests funcionals en què els
pacients han de caminar sis minuts i la
distància que han recorregut és l’única
variable que tenen els metges per saber com estan evolucionant o com

d’eficaç està sent el tractament.
M.C. – Amb la nostra plataforma es poden obtenir dades molt més objectives
de l’estat de mobilitat dels pacients.
D’aquesta manera, els clínics i les empreses farmacèutiques poden desenvolupar teràpies i tractaments molt
més acurats i fer-ne un seguiment molt
més exacte. Tot això té una repercussió
directa en el pacient, que veu com millora la seva qualitat de vida i augmenta
l’esperança de tenir nous tractaments.
Quines altres malalties podríeu monitorar i millorar?
Q. LL. – Tot i que hem començat amb
Duchenne, perquè era l’origen del projecte i perquè realment hi ha una gran
necessitat, tenim en marxa altres projectes. Amb l’Hospital de Sant Pau, estem estudiant la possibilitat de monitorar pacients amb esclerosi múltiple i,
amb Quironsalut, pacients grans amb
fragilitat. En un futur ens agradaria aplicar la tecnologia per monitorar pacients amb ictus o amb reemplaçament
articular.
Com interactuen aquestes tecnologies?
M. C. – Utilitzem diferents tipus de sensors que mesuren aspectes com el moviment, l’activació muscular, la freqüència cardíaca i la pressió plantar. En total
són vuit sensors que estan connectats
a una aplicació que fa la funció de hub
de recollida de dades. L’aplicació connecta els sensors de manera molt senzilla i guia el metge a través de diferents
tests, com poden ser tests de marxa, de

pujar escales, etc. Els que necessiti. Un
cop s’ha recollit la informació, s’envia
als nostres servidors, que processen les
dades biomecàniques i fisiològiques.
Com que tenim tants paràmetres, la intel·ligència artificial ens ajuda a donar
una única puntuació al metge, que, de
manera directa, pot saber com han
anat les proves i quin és l’estat de mobilitat del pacient.
En què es diferencia la vostra plataforma d’altres solucions?
Q. LL. – Els nostres competidors han desenvolupat el seu propi sensor i aquesta és la seva única font de dades. Nosaltres sempre diem que som agnòstics al
hardware perquè no estem casats amb
ningú. Podem integrar qualsevol tipus
de sensor, sempre que tingui bona precisió, un software adequat i es pugui
connectar mitjançant Bluetooth. Sempre estem pendents del mercat per
veure quins sensors podem integrar en
el nostre sistema. Això ens dona una
gran riquesa de dades que després podem combinar per obtenir aquesta
puntuació final.
Quina valoració feu del vostre pas pel
Fòrum d’Inversió Healthcare, impulsat pel CoMB, Esade-BAN, Barcelona
Activa i Biocat?
Q. LL. – Molt bona. Vam rebre molt interès. Encara estem parlant amb alguns
inversors. Per nosaltres va ser molt útil
perquè el públic va entendre molt bé el
que oferim i el problema que volem solucionar. 
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GrupMed
Consulta la destinació que
més t’interessi a:
mediviatges.med.es

Breus

Med

Mediviatges

•

Avantatges de confiar
en una agència de
viatges per organitzar
les vacances

•

Planificar un viatge comporta molt de
temps: llegir, informar-se, buscar bitllets d’avió, tren o vaixell, cercar un allotjament i valorar les diverses opcions i
ofertes per separat, per no parlar de detalls importants com la tramitació de
visats. Per què no confies en un professional perquè confeccioni un viatge a la
mida de les teves necessitats?
Estalviaràs temps i energia i guanyaràs
en comoditat, ja que no necessitaràs
tant d’esforç ni antelació, i podràs estar
relaxat per gaudir al màxim del teu merescut descans. A més, podràs confiar
plenament que, gràcies a l’experiència
del teu agent, les petites situacions problemàtiques que puguin sorgir quedaran resoltes. Quins són els avantatges
de contractar una agència de viatges
per organitzar les teves vacances?

•

Un viatge a la teva mida. Et ve de
gust una escapada familiar a Londres,
incloent l’entrada a un musical? Un viatge amb amics per Yellowstone i acabar amb un parell de dies a Las Vegas?
Una ruta enològica en parella per visitar
uns quants cellers del sud d’Itàlia? Els
professionals de l’agència, que treballen amb una àmplia oferta de destinacions, trobaran tot allò que estàs buscant sense que hagis de fer l’esgotadora
tasca de cercar cada aspecte del viatge
per separat (transport, allotjament, lloguer de cotxe, entrades i visites).

Preus competitius. El fet que les
agències gestionin un gran volum de
productes permet que ofereixin promocions, tarifes i ofertes que sovint no
serien possibles si organitzessis el viatge pel teu compte.
Servei personalitzat. Si tens alguna
necessitat especial, només cal indicar-ho al teu agent i s’ocuparà de tot.
Al·lèrgies alimentàries, problemes amb
la mobilitat o la presència de la teva
mascota no suposaran un problema,
perquè les agències de viatges són especialistes a planificar aquest tipus de
detalls. A més, et poden aconsellar sobre la millor època per visitar una destinació, les vacunes que et puguin fer
falta, les precaucions que has de tenir o
les atraccions que pots visitar.

•

Resolució de problemes. Pateixes un
retard en el teu vol? La companyia aèria
ha perdut el teu equipatge? No et convenç la ubicació de l’hotel? Amb la intermediació d’una agència tens la seguretat de saber que sempre hi ha una
tercera persona amb la qual pots contactar, que intentarà resoldre les incidències que puguin sorgir durant el teu
viatge i que t’ajudarà a fer les reclamacions oportunes a la tornada.

•

La millor assegurança de viatges.
L’agència de viatges et pot assessorar
sobre quina és l’assegurança de viatges
que millor s’adapta a les teves necessitats. Fes el teu viatge amb tranquil·litat
amb una assegurança que tingui cobertures bàsiques, una de més completa o
bé una que cobreixi riscos més específics segons la destinació. Per exemple, si
vols fer escalada als Alps, l’agència procurarà que la teva assegurança inclogui
el material i el rescat de muntanya. 

Mutual Mèdica
La Fundació Mutual
Mèdica presenta
els seus programes
‘Cuidar(me)’,
‘Impulsar(me)’ i
‘Conscienciar(me)’

La Fundació Mutual Mèdica, entitat que
vetlla de manera altruista pel benestar
integral del col·lectiu mèdic, ha consolidat el seu nou posicionament estratègic que es recull en tres grans programes, sota els quals l’entitat englobarà
les seves accions de suport, protecció i
desenvolupament dels metges.
Amb els programes ‘Cuidar(me)’, ‘Impulsar(me)’ i ‘Conscienciar(me)’, la Fundació Mutual Mèdica acompanya als
metges durant tota la seva vida, des de
la seva etapa de formació fins més enllà
de la seva jubilació, una missió que ha
quedat palesa amb el seu nou lema:
“Compromesos amb el benestar dels
metges”, explica Anna Morales Ballús,
directora de l’entitat.
Des de fa 7 anys la Fundació Mutual
Mèdica centra la seva labor en la promoció d’activitats de formació i en el
foment de la recerca mèdica, alhora
que col·labora i promociona altres entitats vinculades a la professió mèdica.
El programa ‘Cuidar(me)’ aglutina les
accions que vetllen per la salut del metge; ‘Impulsar(me)’ engloba aquelles dirigides a promoure el desenvolupament professional del facultatiu, i
‘Conscienciar(me)’ abasta les activitats
relacionades amb l’economia circular i
retornar el benefici en el metge i en la
societat en general. 
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