
L'OMS declara el final de la pandèmia de grip A
14 d'agost de 2010, Vilaweb.cat

La directora general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Margaret Chan, ha 
anunciat que el virus de grip H1N1 havia acabat la fase de pandèmia i s'havia estabilitzat, 
catorze mesos després d'haver declarat el nivell d'alerta més elevat. 'Ara entrem en el 
període post-pandèmic', ha dit Chan, que ha pres la decisió després de rebre el consell del 
comitè d'emergència de l'OMS.

El comitè d'emergències ha basat la seva avaluació en la situació mundial i en els informes 
de diversos països afectats per la grip. Segons Chan, 'en gran manera, la trajectòria del 
nou virus H1N1 s'ha esgotat'. No obstant, Margaret Chan, ha destacat que encara que 
s'hagi entrat al període postpandèmic 'no significa que el virus H1N1 hagi desaparegut'.

Chan ha tornat a defensar l'actuació de l'OMS de les crítiques per haver causat alarma 
social i haver emès a una gran despesa en vacunes que no es van arribar a posar mai. 
Segons l'OMS, la grip A circularà com a grip comuna i les vacunes emmagatzemades 
continuaran essent efectives.

Noves propostes del grup d'experts

20 de juliol de 2010

Introduir el copagament sanitari segons la renda, que les mútues privades puguin 
desgravar i cobrar per l'hostaleria als hospitals, són algunes de les propostes que es 
recullen en el segon informe elaborat pel grup d'experts sobre la racionalització i el 
finançament de la despesa sanitària.
El nou informe, que ahir va fer públic el Departament de Salut de la Generalitat, que 
dirigeix Marina Geli, l'han elaborat les mateixes persones que el 2004 es van encarregar de 
redactar el que es coneix com Informe Vilardell, i que va ser impulsat per aquesta 
conselleria i la d'Economia i Finances.

Informe complet

El metge antivacunes deixa de ser metge

Andrew Wakefield va relacionar l'autisme amb la vacuna triple vírica  · S'ha demostrat que 
va cometre un frau Avui.cat, 25 de maig de 2010 

 
Andrew Wakefield compta amb nombrosos seguidors als Estats Units tot i haver-se descobert el seu frau 
L. MACGREGOR / REUTERS

El principal líder mundial de les campanyes contra les vacunes, Andrew Wakefield, ha 
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perdut definitivament el permís per exercir com a metge al Regne Unit, segons una 
resolució del Consell General Mèdic d'aquest país. L'expulsió de Wakefield de la carrera 
mèdica arriba 12 anys després que liderés un estudi en què es relacionava l'aparició de 
l'autisme en nens amb la vacuna triple vírica (XRP; xarampió, rubèola i parotiditis). L'estudi 
es va publicar el 1998 a la revista mèdica The Lancet i va provocar una important reducció 
en el nombre de vacunacions infantils al Regne Unit i els Estats Units.

Després que diversos estudis científics rebatessin els resultats publicats el 1998, els 
organismes mèdics van iniciar una investigació que ha demostrat que Wakefield va actuar 
de forma fraudulenta i es va aprofitar del grup de 12 nens autistes que va fer servir per al 
seu treball. L'escassa ètica professional de Wakefield -que treballava com a 
gastroenteròleg en un hospital de Londres- va quedar en evidència quan es va descobrir 
que va aprofitar la festa d'aniversari del seu fill per recollir mostres de sang de nens -a sis 
euros per nen-, sense demanar permís a les famílies ni comptar amb el permís del seu 
hospital.

Un nou estudi relaciona Cannabis i Psicosi

Maig de 2010

L'ús  de cànnabis  des d'edats joves s'associa  amb la psicosi en  adults. En aquest estudi 
recent publicat a Arch Gen Psychiatry.   l''ús de parelles de germans en l'anàlisi redueix 
alguns factors de confusió. Aquest estudi proporciona més suport per a la hipòtesi que l'ús 
del cannabis en edats joves és un factor de risc per a la psicosi en els adults.

Suprem: no a la jubilació forçosa als 65 anys

Diariomedico, 27 abril 2010

La Secció Setena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS), actuant 
com a magistrat ponent Nicolau Maurandi 
Guillén, acaba de dictar una sentència favorable als metges en la guerra judicial per la 
jubilació forçosa als 65 anys que s'executa 
des de juliol de 2004 a l'Institut Català de la Salut (ICS), en aplicació de l'Estatut Marc. 

La decisió és, en concret, la resposta del TS a un recurs extraordinari de cassació en 
interès de la llei que la direcció de l'ICS 
va interposar contra una sentència (entre moltes altres posteriors) de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) (vegeu DM de 6-II-2008), que va declarar la il.legalitat de la actuació 
del Govern de la Generalitat en el cessament d'un pediatre que 
havia demanat romandre en el servei actiu més enllà dels 65 anys. 

Cal recordar que l'Estatut Marc estableix la jubilació forçosa als 65 anys, però també que 
el metge pot demanar romandre en el 
servei actiu fins als 70, sempre que acrediti un bon estat de salut i que el pla d'ordenació 
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dels recursos humans contempli la 
possibilitat de pròrroga. L'ICS, però, va aplicar la jubilació forçosa sense haver elaborat, 
aprovat per l'òrgan competent ni 
publicat prèviament un pla de recursos humans formal, que és l'argument que va usar el 
TSJC per anul.lar la decisió.

La salut del MIR

Abril 2010

Des del col·legi de metges de Barcelona i la Fundació Galatea s’ha treballat els darrers 
anys per donar respostes a una   problemàtica fins fa poc gens coneguda: la salut dels 
residents.

L'Aliança per a la Prevenció del càncer de colon promou el cribratge 
per a la detecció precoç del càncer de còlon a Catalunya

El càncer colorectal (CCR) és el que té major incidència a Catalunya (4.345 casos) i el 
segon pel que fa a número de víctimes (1.978)

El CCR es pot prevenir i curar si es detecta precoçment en persones sanes majors de 
50 anys. Pot reduir-se el risc modificant els hàbits alimentaris, evitant el tabac i 
reduint el consum d’alcohol

L’aecc, membre d’aquesta Aliança col·locarà un còlon gegant en diferents ciutats de la 
província per conscienciar sobre la prevenció del CCR i el 7 d’abril farà una Jornada 
sobre La Presa de decisions i La adhesió terapèutica

Barcelona, 30 de març de 2010.  

Com prevenir el càncer de còlon

- Moderar el consum de carn vermella, de carn processada i de carn cuinada molt feta. 
Menjar més de 5 peces de carn vermella a la setmana augmenta un 20% el risc de 
desenvolupar un càncer colorectal.

- Evitar el sobrepès i l’obesitat. L’obesitat abdominal s’associa a un major risc de patir 
càncer colorectal.

- Evitar el consum de tabac i alcohol. Fumar multiplica x2 el risc de diagnòstic de càncer 
colorectal.

- Promoure una dieta baixa en grasses i rica en fibra, verdures i fruites.

- Promoure una dieta rica en llet i productes làctics.

- Realitzar exercici físic moderat disminueix el risc un 40%.
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El consell interterritorial i els cants de sirena

diariomedico, 18 de març de 2010

El Consell Interterritorial ha arribat a un acord per arribar a un pacte per la sanitat (sic, un 
pacte per fer un pacte).
El full de ruta,fins al 2013, inclou mesures immediates com la reducció de la despesa 
farmacèutica en 1.500 milions d'euros, la negociació de criteris comuns per a les 
retribucions del personal sanitari i la creació d'una central de compres. A mig termini, a 
més, s'estudiarà incrementar el finançament finalista de la sanitat.   

El govern aprova estendre la sanitat gratuïta a les 60.000 persones 
que fins ara en quedaven excloses

Marina Geli ha indicat que aquestes 60.000 persones suposaran un cost d'1.800.000 euros 
per la sanitat catalana, perfectament "assumibles"

 24 de febrer de 2010, ACN Generalitat de Catalunya 

El govern ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei d'accés a l'assistència sanitària de 
cobertura pública, més coneguda com la llei d'universalització. Es tracta del text que 
garanteix també la cobertura sanitària pública als professionals liberals i totes aquelles 
persones que formen part de congregacions religioses, com ara monjos o frares. 

Segons la consellera de Salut, Marina Geli, aquests col·lectius representen unes 60.000 
persones de la població catalana, i l'any 1986 van quedar excloses de la protecció de la 
Seguretat Social. Geli ha indicat que aquestes 60.000 persones suposaran un cost 
d'1.800.000 euros per la sanitat catalana, perfectament "assumibles" segons la titular de 
Salut.

Miquel Vilardell nou president del col·legi de metges de Barcelona
comb.cat 

A les 1.46 hores del 11 de febrer, el President de la Junta Electoral ha fet públics els 
resultats oficials de les eleccions del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per renovar la 
Junta de Govern i l'Assemblea de Compromissaris.

Els resultats són els següents:

• Cens Electoral: 29.470
• Col·legiats que han votat: 8.527
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Escrutini oficial:

Votacions Junta de Govern:

Vots: %
Cand. Dr. Miquel Vilardell i Tarrés 6.382 74,84
Cand. Dra. Nuria Fernández Coca 1.929 22,62
Blancs 16 0,19
Nuls 200 2,35
Total vots emesos 8.527 100

Votacions Assemblea de Compromissaris:

Vots: %
Cand. Dr. Miquel Vilardell i Tarrés 6.300 74,14
Cand. Dra. Nuria Fernández Coca 1.945 22,89
Blancs 27 0,32
Nuls 225 2,65
Total vots emesos 8.497 100

Assignació de Compromissaris (300)

Cand. Dr. Miquel Vilardell i Tarrés 232 Compromissaris
Cand. Dra. Nuria Fernández Coca 68 Compromissaris



La grip A no reapareix per ara

4 de febrer de 2010

La temuda segona onada epidèmica de la grip A encara no ha arribat.

Com inidiquen les dades del PIDIRAC l’activitat gripal a Catalunya presenta una evident 
disminució en la seva intensitat  Durant la setmana 3 s’han aïllat 4 VRS entre d’altres virus 
respiratoris i no s’ha aïllat cap virus de la grip en les 30 mostres trameses per la xarxa de 
metges sentinella. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa 
sentinella, 43,72 per 100.000 habitants, indica que l’activitat gripal a Catalunya mostra una 
evolució estable amb intensitat baixa i per sota del llindar epidèmic .

 



El MIR 2010 en dades

25 de gener de 2010

La sanitat pública busca noves fórmules per finançar grans obres 

Diariomedico 19 de gener de 2009

El sector sanitari públic nacional no pot estancar-se a conseqüència de la crisi, entre 
d'altres motius perquè és un motor econòmic que pot contribuir a sortir-ne. 
És cert que finançar grans obres de la forma clàssica en l'actual conjuntura econòmica i 
legal és difícil però, aplicant fórmules alternatives i tenint en compte la col • laboració 
privada, és possible. 
La consultora Faura-Casas ha recollit en un informe totes les possibilitats conegudes, 
basant-se en experiències reals com la de l'Hospital de Sant Joan Despí, a Barcelona. 



Els metges de família, entre els professionals amb més futur per a 
aquest any

Segons un informe d'Addeco Profesional

Diario medico, 7 de gener de 2010

Crisi, atur, fallides, acomiadaments ... 2009 ha passat a la història com un dels anys que 
més disgustos ha donat a l'economia mundial. Per a 2010 s'espera una lleu millora, però 
quins  professionals tenen el futur més clar?

La consultora Adecco Professional ha publicat un rànquing sobre els que creuen que seran 
els professionals més demandats i millor cotitzats en 2010. En les primeres posicions es 
troben: enginyers d'energies renovables, programadors de JAVA, metges de família i 
controllers-professionals encarregats de supervisar i definir les polítiques de control de 
gestió de la despesa de les empreses-.

No són "grans canvis" respecte a les demandes de 2009. Llavors la consultora ja afirmava 
que els metges de família i els pediatres eren els professionals sanitaris amb més futur. 

http://www.diariomedico.com/
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