
Fi de cicle per a la Medicina de Família

No es cobreixen les places MIR de l'especialitat de Medicina de Família per tercer any 
consecutiu-

Barcelona, 29 d'abril de 2008

Han passat gairebé 30 anys de la Reforma de l'Atenció Primària 
de Salut i de la creació de l'especialitat de Medicina de Família i 
Comunitària. Ha estat un èxit pel sistema: l'atenció primària és 
eficient, ben valorada pels usuaris i ben considerada 
mundialment. Han sorgit insatisfaccions dels professionals per 
excés de feina, burocratització i manca de reconeixement. I 
entre el col·lectiu professional, l'especialitat no s'acaba de veure 
com una més entre iguals: no ha entrat a la universitat, els 
estudiants la desconeixen. I des que el MIR és distributiu (hi ha 
més places MIR que candidats) queda al descobert aquesta 

manca d'interès per l'especialitat que es converteix en una "maria ".  

Aquestes mateixes dates, Amando Martin Zurro, un dels pares de l'especialitat i coordinador 
general de les Unitats Docents de Catalunya ha decidit deixar el seu càrrec. Toca l'hora de la 
reflexió.

IB-Salut reprograma milers de consultes  a causa de la vaga de 
metges 

Derivarà operacions a la xarxa privada. Espera que els hospitals absorbeixin la 
càrrega endarrerida en menys de tres setmanes 

Diari de balears, 25 d'abril de 2008

El servei de Salut sortí ahir en força per llançar un missatge de tranquil·litat: «Cap pacient no 
quedarà sense l'operació quirúrgica o sense la consulta a un especialista». Ib-Salut pretén així 
calmar els ànims dels usuaris, entre els quals creix la indignació per les cancel·lacions dels 
darrers tres dies. En total, 5.44 consultes a metges especialistes i 267 intervencions 
quirúrgiques.

Vaga de metges a les Illes: ball de xifres entre IB-Salut i sindicats

Els convocants diuen que la segueixen un 77,7%; i l'administració, un 22,6%

Vilaweb.cat, 22 d'abril de 2008

L'IB-Salut i el Sindicat Mèdic Lliure de Balears (SMLB) discorden profundament sobre el 
seguiment que té la vaga de metges de les Illes: mentre que la conselleria diu que només un 
22,6% dels metges l'han seguit, el sindicat eleva la xifra al 77,7% i ho considera un èxit de 
participació. Al març, quan ja hi va haver una primera jornada de vaga, ja hi va haver una 
contradicció similar. IB-Salut va dir que havia tingut un seguiment del 32%, i el sindicat, un 
79%.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/desarrollo/1116006_01.html
http://www.simebal.com/2008/04/22/huelga-gran-exito-participacion-pesar-servicios-minimos-abusivos-doblado-anterior-fase-huelga.html
http://www.simebal.com/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=273
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2827686
http://www.diaridebalears.com/segona.shtml?-1+3+201823


Avui 2.700 metges de les Illes són convocats a una vaga de vint dies. El director gerent d'IB-
Salut, Josep Pomar, diu que només 498 han deixat avui de treballar. Contràriament, el sindicat 
diu que a Eivissa i Formentera és on la vaga té més seguiment, un 93%, seguit de Mallorca 
(79%) i Menorca (63%). 

Convoquen la divuitena edició de la Beca MUTUAL MèDICA i la segona 
edició del Premi Doctor Josep Font 

Barcelona, 18 d'abril de 2008

Ambdós creats amb l’objectiu de donar 
suport i fomentar la investigació.

El primer guardó premia un projecte d’investigació presentat per 
metges joves, amb l’objectiu de fer-los costat a l’hora de tirar 
endavant el seus somnis en l’àmbit de la recerca mèdica. 

Per la seva banda, el Premi Doctor Josep Font és un fidel reflexa del 
compromís de l’entitat amb la recerca mèdica i del seu interès per 
fomentar la difusió dels nous corrents d’investigació, amb el 
reconeixement a l’autor d’un treball d’investigació mèdica publicat en 
una revista nacional o estrangera durant l’any 2007, amb factor 
d’impacte igual o superior a 0.5 i que tingui una aplicació a la pràctica 
mèdica. 

Català sense salut a les Illes Balears 
Tribuna catalana 17 abril de 2008

El conseller Vicenç Thomàs, a instàncies d’una pregunta del diputat Antoni Alorda (Bloc), 
anuncià que la Conselleria de Salut i Consum del Govern encarregarà la realització d’una 
auditoria lingüística en el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut) per garantir-hi l’ús del 
català i actuar davant el retrocés en els drets del usuaris catalanoparlants durant els darrers 
anys.

Es retarda la creació del consorci de l'Hospital Clínic
Diario médico, 14 d'abril de 2008

El patronat provisional de l'Hospital Clínic de Barcelona ha aplaçat la constitució del nou 
consorci del centre per la complexitat tècnica i jurídica del procés, que implica diferents 
institucions públiques.
El consorcio públic es va anunciar quan es  va fer efectiu el traspàs de la titularitat del centre 

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/gestion/es/desarrollo/1111065.html
http://www.tribuna.cat/Not%EDcies/Destacada/Catal%E0_sense_salut/
http://www.mmcb.es/cat/Serveis/beca.htm


del Govern espanyol a la Generalitat.

El Departament de Salut presenta el Programa pilot de l'ús terapèutic 
del cànem i s'oblida del rigor científic

Presenta un estudi descriptiu observacional  a bombo i plateret .Els resultats són pobres i el 
tipus d'estudi té un BAIX GRAU d'EVIDèNCIA CIENTÍFICA. L'objectiu principal no era demostrar 
l'eficàcia del fàrmac sinó  aconseguir l'ús terapèutic. 

Departament de salut, 9 d'abril de 2008

Aquest programa pilot tenia com a objectiu principal respondre a la demanda social d’utilització terapèutica d’un  
extracte estandarditzat de cànnabis. La iniciativa de l’associació àgata, de pacients amb càncer de mama, va fer que el  
Parlament de Catalunya aprovés dues Resolucions que instaven el Govern d’una banda, a fer les gestions necessàries  
per aconseguir l’ús terapèutic de cànnabis i, de l’altra, a impulsar un projecte d’investigació sobre l’ús terapèutic dels  
derivats del cànnabis.
 
El Programa pilot es va posar en funcionament el gener de 2006 per encàrrec de la consellera de Salut, sota la  
direcció d’un comitè presidit per la Direcció General de Recursos Sanitaris, on hi han participat representants del 
Col·legi de Metges de Barcelona, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Fundació Institut Català de  
Farmacologia i l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica.
 
El derivat de cànnabis disponible és un extret estandarditzat que s’administra en forma de polvoritzador aplicant-lo en 
la mucosa bucal, i que està autoritzat a Canadà amb el nom de Sativex®, com a coadjuvant del tractament de dolor 
neuropàtic en pacients amb esclerosi múltiple.
 
El projecte, promogut pel Departament de Salut, ha comptat amb la participació de més de 40 metges de sis hospitals  
de l’àrea de Barcelona (Hospital Universitari Vall d’Hebron; Hospital de Bellvitge; Hospital Germans Trias i Pujol de  
Badalona; Hospital Clínic; Hospital del Mar, i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), 15 farmacèutics dels serveis de 
farmàcia dels diferents hospitals, 75 oficines de farmàcia i 8 infermeres, que s’han encarregat del control i el  
seguiment dels pacients inclosos en l’estudi, sent un estudi de recerca únic a Europa pel que fa al seu funcionament i  
coordinació entre els diferents professionals sanitaris.
 
L’estudi s’ha fet sobre una mostra de 207 pacients per alguna de les següents indicacions terapèutiques:
 
-         32 amb dolor neuropàtic per esclerosi múltiple,
-         54 patint espasticitat per esclerosi múltiple,
-         47 amb dolor neuropàtic de diversa etiologia,
-         41 amb diagnòstic de Síndrome d’anorèxia-caquèxia per càncer o SIDA, i
-         33 amb nàusees i vòmits secundaris al tractament amb quimioteràpia.
 

Fumar cànem augmenta el risc de càncer de pulmó
8 de març a Forum Clínic

El càncer pulmonar és una malaltia en la qual les 
cèl·lules canceroses es reprodueixen als pulmons. 

El càncer es produeix quan les cèl·lules del cos
(en aquest cas cèl·lules pulmonars) es divideixen
sense ordre ni control. El càncer de pulmó és
responsable de la mort de moltes persones, 
al voltant d’un milió a l’any en el món.

http://www.forumclinic.org/enfermedades/epoc/actualidad/fumar-cannabis-augmenta-el-risc-de-cancer-de-pulmo
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0125abb130339110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0125abb130339110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/20080409_cannabis_tcm32-73313.pdf


El cànem també fa malbé els pulmons! Un de marihuana = cinc de tabac

El Sindicat Metges de Catalunya critica l'ICS per “assignar 
competències mèdiques” a infermeria del primer nivell assistencial per 
paliar el dèficit de facultatius 

El médico interactivo 07 d'abril de 2008

Qualifica la mesura d'irresponsable i crítica que s'apliqui sense haver 
format els professionals. És el nou pla "enfermera familia i comunitària. Gestió de la 
demanda".
Veure també: associació d'infermeria familiar i comunitària.

No hi ha multa per permetre l'accés a la història clínica amb finalitat 
lingüística
Diario médico M. Esteban / C. Fernández 03 d'abril  de 2008

L' absència de culpabilitat ha estat l'argument de l' Audiencia Nacional per anul·lar la multa 
que l' Agencia Española de Protección de Datos va imposar a un dels tres hospitals que van 
permetre l'accés a les històries clíniques  d'una empresa contractada per la Generalitat per fer 
un estudi sobre l'ús del català.

Col·legis i àmbit acadèmic fixaran el salari base individual

Diario médico 1 d'abril de 2008

Les bases del nou model retributiu aprovades pel Consell de la Professió recullen un aspecte 
que canviarà notablement la forma de valorar salarialment els metges de Catalunya: els 
col·legis i l'àmbit acadèmic seran els que fixin el salari bàsic.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1106258.html
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1107124.html
http://www.aificc.cat/
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_ext.php?idreg=17314


Pasqual Maragall, català de l'any
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