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COMPAREIXENÇA DR. ---------------------------  
 
 
 
A Barcelona, a -- de -------- de 20--, sent les 00.00 hores, COMPAREIXEN 
davant del Dr. ---------------------------, --------------------- del Col·legi de 
Metges de Barcelona:  
 
El Dr.---------------------------, metge en exercici, col·legiat al COMB amb 
el número -----------. 
 
El Dr. -----------------------, com a metge terapeuta del Dr. ---------------, 
al Programa d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM). 
 
El Dr. --------------------------, com a metge tutor del Dr. -------------------
--. 
 
 
Els compareixents es comprometen a mantenir la més estricta 
confidencialitat en relació a totes les qüestions que es tractin a la present 
reunió. 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que el Dr. ---------------------- pateix un problema de ---------------, pel 
qual segueix tractament en el marc del PAIMM, fent seguiment a consulta 
externa amb el Dr. -----------------------.  
 
II.- Que atesos els antecedents i evolució del Dr. ------------, es considera 
que aquest pot continuar amb el seu exercici professional sempre i quan es 
comprometi a abstenir-se de consumir -------------------- i a seguir el 
tractament prescrit pel seu terapeuta, estant tanmateix obligat a acudir a 
les visites de seguiment que li seran pautades segons l’evolució del procés.  
 
III.- El Dr. ------------- informa que el COMB, en atenció a les 
circumstàncies i recomanacions exposades, ha acordat adoptar les mesures 
que seguidament es relacionen:  

 
Primer.- Que l’exercici de la professió mèdica del Dr. -----------, 
queda condicionat a que segueixi el tractament prescrit pel seu 
terapeuta del PAIMM, estant tanmateix obligat a acudir a les visites 
de seguiment que li seran pautades segons l’evolució del procés.  
 
Segon.- Que l’exercici de la professió mèdica del Dr. ------------- serà 
tutelada per un altre professional del seu centre de treball, qui farà el 
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seguiment de la seva evolució en relació a les seves actituds, 
comportament i praxis, amb la finalitat de detectar les possibles 
alteracions d’ànim o conducta que puguin afectar a la seva practica 
professional, designant-se al Dr./Dra. ----------------  com a tutor. 
 
Tercer.- La durada de les anteriors mesures es determina per un 
període de 12 mesos, al termini del qual es procedirà a la seva revisió 
de conformitat amb els criteris seguits per a la seva determinació. 

 
  
IV.- El Dr. ----------------, manifesta que ha comprès les condicions que per 
a l’exercici de la professió li han estat comunicades, manifestant 
expressament la seva conformitat i compromís de compliment. 
 
V.- El metge tutor, Dr. -----------------------, accepta actuar com a tal del 
pacient, i a fer seguiment de la seva evolució en relació a les seves actituds, 
comportament i praxis, amb la finalitat de detectar les possibles alteracions 
d’ànim o conducta que puguin afectar a la practica professional.  
 
VI.- El Dr. -------------- autoritza expressament al metge terapeuta del 
PAIMM per a que comuniqui al COMB les dades personals, incloses les de 
salut, que siguin necessàries per a la verificació i control del compliment de 
les condicions d’exercici professional establertes en el punt III de la present 
compareixença i, en especial, les relatives a la presa de medicació i de 
l’acompliment de les visites programades, així com de totes aquelles 
actuacions que poguessin interferir en el desenvolupament de la seva 
pràctica professional.  
 
Tanmateix, el Dr. --------------------- autoritza expressament al metge 
terapeuta, per a que comuniqui al tutor anomenat en aquest contracte 
aquella informació necessària que li permeti conèixer l’estat i evolució del 
pacient així com el seu compliment terapèutic. 
 
VII.- El Dr. ---------------- autoritza, a que el metge tutor, Dr. --------------,  
comuniqui al Secretari del COMB i al metge terapeuta aquella informació 
rellevant per a l’exercici professional i seguiment assistencial del pacient. 
 
 
VIII.- El Dr. ------------- informa al Dr. ----------------- que la inobservança 
de les mesures determinades al punt III de la present compareixença podrà 
comportar l’adopció d’altres mesures col·legials relatives al seu exercici 
professional, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries 
corresponents, que, fins i tot, podrien comportar la suspensió de l’exercici.  
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La present compareixença finalitza a les 00.00 hores, i després de llegit pels 
assistents, en prova de conformitat amb el seu contingut, signen el present, 
el dia i lloc indicats a l’encapçalament.  
 
 
 
 
 
 
Dr.-----------------------           Dr. ----------------------  
 
 
 
 
 
 
Dr. -----------------------    Dr. ----------------------- 


