
Metges de Catalunya afirma que s’ha imposat la “sensatesa” amb el bloqueig de la 
directiva de les 65 hores del Parlament 
2-1-2009

Metges de Catalunya (MC) aplaudeix la decisió de 
l’Eurocambra de bloquejar la directiva de les 65 hores 
setmanals i afirma que s’ha imposat la “sensatesa” pel bé de 
la qualitat assistencial.
Els eurodiputats han rebutjat per majoria absoluta, la 
proposta del Consell de Ministres de Treball la Unió Europea 
(UE) que preveia ampliar la jornada laboral a un màxim de 
65 hores setmanals i suprimir el descans obligatori 

immediatament després de la guàrdia, així com introduir el concepte de guàrdia inactiva.
Aquesta resposta força un nou període de negociació entre el Parlament Europeu i els 
ministres de Treball dels vint-i-set països membres, amb l’objectiu d’assolir un acord. Si no 
s’arriba a un consens abans de tres mesos, l’Eurocambra rebutjarà la modificació de la 
directiva sobre el temps de treball.
MC considera que ara s’obre una “nova oportunitat” per preservar els drets laborals dels 
facultatius i demana que “no es baixi la guàrdia” per evitar un retrocés de l’Europa social.

La Marató de TV3 recapta vora 6 milions d'euros

15 de desembre de 2008 , la Marató de tv3

La Marató de TV3, dedicada aquest any a les malalties mentals.
El marcador de La Marató no ha deixat de moure’s des de les 10.00 del matí d'aquest 
diumenge. Han estat més de 15 hores de programa en directe, durant les quals els 
espectadors no han parat de fer donacions. L’última actualització del marcador s’ha fet 
quan passaven 10 minuts de la 1 de la matinada i la xifra total recaptada ha estat de 
5.500.000 euros.

Metges de Catalunya ha desconvocat la vaga prevista als CAPs aquest dijous

11 de desembre de 2008, 3cat24.cat

http://www.3cat24.cat/noticia/341888/catalunya/Metges-de-Catalunya-desconvoca-la-vaga-de-tres
http://www.tv3.cat/marato
http://www.metgesdecatalunya.net/modificaciodirectiva200388CE.pdf


El sindicat Metges de Catalunya ha desconvocat aquesta matinada la vaga de tres hores 
que tenia previst fer aquest dijous en els quaranta centres d'atenció primària de 
Barcelona. L'organització majoritària entre els facultatius ha desconvocat la protesta 
perquè l'Institut Català de la Salut ha retirat la seva proposta d'ampliar els horaris de 
visites a domicili no urgents. Metges de Catalunya assegura que aquestes visites 
representaven una sobrecàrrega de feina i podrien repercutir en altres activitats del seu 
dia a dia.

Despesa farmacèutica, continua l'increment

A Catalunya, ha augmentat un 8,79% l'octubre de 2008 respecte a l'any passat i 
l'increment interanual ja es situa al 6,59%
Ministerio de sanidad y consumo

Un metge 2.0

Jay Parkinson: "Hem d'aprendre a prescriure links"
Viu a  Brooklyn i practica la medicina comunitària a través del ratolí. Els seus pacients es 
posen en contacte per Facebook i Messenger, i passa consulta per webcam. Així és un 
metge 2.0.

Diariomédico, desembre de 2008

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/entorno/es/desarrollo/1189031.html
http://www.jayparkinsonmd.com/
http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1348
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