
Vilardell alerta que, sense copagament, es 
necessiten mesures perquè la sanitat sigui sostenible 

L'assessor d'Artur Mas en temes de sanitat diu al programa "El matí de 
Catalunya Ràdio" que cal buscar noves mesures per garantir la 
sostenibilitat de l'actual sistema sanitari català.
21 de desembre, catradio

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Vilardell, que ha rebut 
l'encàrrec d'Artur Mas de crear un grup d'assessors per modernitzar i millorar 
el sistema de salut, creu que, si no hi ha copagament, el govern haurà 
d'adoptar propostes alternatives per mantenir un sistema de sanitat sostenible 
a Catalunya. En una entrevista al programa El matí de Catalunya Ràdio, amb 
Manel Fuentes, Vilardell ha esmentat algunes de les mesures que es podrien 
prendre: "Passa per una revisió de les estructures, per una revisió de la gestió 
o, evidentment, per buscar recursos d'on sigui, i buscar recursos vol dir que hi 
ha molt poques coses. O apugen impostos o hi ha coparticipació o realment hi 
ha revisió de la cartera de serveis".

Eixos programàtics del nou govern

8 de desembre de 2010

CiU ha guanyat les eleccions al parlament de Catalunya i governarà els propers 
4 anys.
En espera de saber qui serà el conseller de salut tenim les propostes del 
programa electoral
i les mesures més concretes.

Abandonament massiu al sistema MIR
29  d'octubre de 2010
El 40% de la darrera promoció MIR, sense títol d'especialista 

Fa cinc cursos 5.661 llicenciats en Medicina van optar a una plaça MIR. Una 
vegada conclòs el temps previst per a la residència, Educació ha confirmat que 
el 2009 només es va lliurar el títol d'especialista a 3.428 d'ells. El 40 per cent, 
se'n va anar, ha recirculat o va més lent. 

http://www.catradio.cat/premsa/notapremsa/27894
http://www.ideespelcanvi.cat/cohesio.html#1.2
http://www.ciu.cat/mesura.php?mes_ID=8


Baixa la despesa farmacèutica

25 d'octubre de 2010
 
La despesa farmacèutica va baixar al setembre un 7,30 per cent en 
relació amb el mateix mes del 2009

A tot l'estat, la despesa en receptes va ser de 970.722.587 euros, amb un 
creixement interanual del 1,07 per cent, la despesa mitjana per recepta 
descendeix un 8,72 per cent (interanual del -2,55) i el nombre de receptes 
facturades ha augmentat un 1,55 (interanual del 3,71 per cent)

El passat 1 de juny van entrar en vigor les deduccions del 7,5 per cent (el 4 
per cent en el cas dels medicaments orfes) aplicades als medicaments que 
s'han dispensat amb càrrec a fons públics no sent genèrics ni estant afectats 
pel sistema de preus de referència.

Igualment, el passat 1 de juliol van entrar en vigor els nous preus dels 
medicaments genèrics acordats pel Reial decret llei 4 / 2010 de 26 de març. 
L'1 d'agost també han entrat en vigor els nous preus dels productes sanitaris 
amb una rebaixa del 7,5 per cent amb caràcter general i del 20 per cent en el 
cas dels absorbents per a la incontinència d'orina.

Pel que fa a la despesa mitjana per recepta, la dada del mes de setembre va 
reflectir un descens del 8,72 per cent respecte al mateix període de l'any 
anterior, el que deixa el creixement interanual de la despesa mitjana per 
recepta en un -2,55 per cent.

Pel que fa al nombre de receptes facturades al setembre (79.266.352), el 



nombre ha crescut un 1,55 per cent respecte al mateix període de l'any 
anterior, cosa que situa l'augment interanual en el 3,71 per cent.

XIV Jornades Tècniques d'Entitats de Base 
Associativa
Un model de gestió en Atenció Primària paralitzat els darrers anys que podria 
rellançar-se

L'1 d'octubre de 2010 s'han celebrat les   XIV Jornades Tècniques d'Entitats de 
Base Associativa, al Monestir de Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages
Hi han participat més de 200 professionals. Una jornada amb un matí marcat 
per taules clíniques i de gestió (amb el lema “innovació i comunicació) i una 
tarda de contingut econòmic i polític. L'economista i metge M. Peiró i el gerent 
M.Jovells han insistit en la necessitat de fer canvis per la sostenibilitat del 
sistema amb decisions valentes.

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (Aceba), que presideix 
Jaume Sellarés, de la EBA del CAP Sardenya de Barcelona, ha defensat en la 
jornada de Sant Fruitós que "a molts metges que volen autogestionar cal 
donar-los el missatge que és possible. No podem mantenir indefinidament 
únicament 13 equips autogestionats a Catalunya ".

Finalment ha tancat la jornada un debat dels partits polítics parlamentaris 
moderat per Carmen Fernández, redactora en cap de Diario Médico amb Martín 
Barra, de Ciutadans, Francesc Sancho, de CiU, Núria Segú, del PSC, Josep 
Maria Pons, d'ERC, i Belén Pajares , del PP.

Davant uns 200 representants de les 13 entitats de base associativa (EBA) de 
metges i infermeres per a l'autogestió en atenció primària que hi ha a 
Catalunya, Francesc Sancho, diputat de CiU, i Belén Pajares, diputada del PP, 
s'han mostrat a favor de continuar amb el model, que porta dues legislatures 
paralitzat.

Martín Barra, de Ciutadans, i Josep Maria Pons, d'ERC, s'han definit en contra 
del model, mentre que la Núria Segú, diputada del PSC, és més favorable a la 
fórmula alternativa d'autonomia de gestió que s'està assajant en deu centres 
de primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Els 13 equips atenen 250.000 habitants, aproximadament el 3,34 per cent de 
la població catalana. L'experiència de benchmarking que desenvolupa el 
CatSalut a la regió sanitària de Barcelona i les avaluacions de la Fundació 
Avedis Donabedian i l'Institut d'Estudis de la Salut han demostrat que aquests 
equips compleixen per sobre de la mitjana dels objectius de l'Administració i 
destaquen especialment en satisfacció dels ciutadans i dels professionals. 

http://www.aceba.cat/enquestes_2009.html
http://www.aceba.cat/jornades_tecniques.html
http://www.aceba.cat/jornades_tecniques.html


Les balances fiscals i els drets dels ciutadans
 
11 de setembre de 2010

Tal dia com avui diada nacional de Catalunya, apareix aquesta notícia a la 
premsa mèdica espanyola

Amb les retallades de sou dels treballadors sanitaris, amb els problemes de 
tresoreria del depratament de salut per pagar els proveidors, amb el debat 
encès de com fer sostenible el sistema,  és bo saber on van els diners que se'n 
van i no tornen dels impostos dels catalans 
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