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EL METGE COM A MALALT
El col·lectiu mèdic és un dels grups de risc en quant a patir malalties 
psíquiques i/o conductes addictives. Però, per una altra part, ens trobem 
que és el grup que rep menys atenció sanitària en relació amb aquests 
problemes, ja sigui per autosuficiència, per dificultat d’accedir als serveis 
habituals o per la negació de les pròpies malalties. A més, entre metges 
no s’estableix en moltes ocasions la relació terapeuta – pacient adequada, 
present en la pràctica clínica habitual. Això impedeix el bon tractament de 
malalties i posa en risc al professional, la seva vida quotidiana, les seves 
relacions personals i professionals i, fins i tot, als seus pacients. 

QUÈ ÉS EL PAIME?
El Programa Integral d’Atenció al Metge Malalt (PAIME) és un programa 
de metges per a metges, que actua basant-se en la més estricta con-
fidencialitat, confiança i la complicitat entre iguals. El PAIME treballa 
per a promocionar la salut dels metges, prevenir malalties psíquiques i/o 
conductes addictives i, en cas d’emmalaltir, garanteix que es rebi l’assis-
tència adequada. 



QUÈ LI OFEREIX EL COMIB?
El Programa PAIME del COMIB ofereix als metges malalts atenció ambu-
latòria i aliances amb altres serveis PAIME de la resta d’Espanya en cas 
que el metge necessiti un ingrés hospitalari. 

El PAIME, en ser un programa integral, pretén intervenir abans d’arribar 
a situacions extremes, com poden ser les denúncies d’usuaris, comunica-
cions de companys, situacions de mala praxi o ruptures familiars.

Les diferents patologies que atén el PAIME són:

• Patologia psiquiàtrica:
 Trastorns afectius
 Trastorns d’ansietat
 Trastorns psicòtics
 Altres

• Trastorn d’abús o addiccions a drogues i/o alcohol
• Patologia dual

QUI POT ACCEDIR AL PAIME?
Tots els metges col·legiats i en actiu que sofreixen patologia de salut mental 
i/o problemes d’addicció o abús de substàncies psicoactives poden posar-se 
en contacte amb el telèfon exclusiu i confidencial del PAIME per a poder-se 
informar i sol·licitar el tractament necessari. 

Es clau que el mateix metge –malalt prengui consciència de la situació. Però, 
a vegades, això no és possible . En aquests casos és fonamental el paper dels 
seus companys. Els propis col·legues poden, actuant en confiança i com-
plicitat entre iguals, aconsellar al metge malalt sobre l’existència de serveis 
especialitzats com el PAIME. En cas que vostè conegui a un company que 
pugui tenir un problema i que requereixi dels serveis del PAIME, pot posar-
se en contacte amb el telèfon d’atenció confidencial on se li oferirà informació 
sobre què fer i sobre la importància què l’afectat conegui el programa, la seva 
filosofia i confidencialitat de l’assistència. Si el metge malalt, rebuda aquesta 
primera informació, no es posa en mans d’un especialista i la seva patologia 
pot comportar un risc de mala praxis, el metge coneixedor del programa té el 
deure deontològic de comunicar-ho al PAIME.



QUI FINANCIA EL TRACTAMENT?
El programa PAIME en principi és gratuït per al metge col·legiat. Però, 
el Comib es reserva la possibilitat de canviar aquestes condicions bé per 
motius terapèutics o si el volum d’atenció superàs les possibilitats de 
finançament. 

En funció de les necessitats de cada cas, l’entrada al programa PAIME 
pot suposar la firma d’un contracte terapèutic, on s’estableixen els drets i 
obligacions de cada part implicada.     

PROGRAMA INTEGRAL D’ATENCIÓ AL METGE MALALT

695 799 958
Telèfon exclusiu i confidencial 


