
Més places de Medicina

Diario médico 25 de juny de 2008

La Conferència General de Política Universitària, on són representades totes les autonomies i el
Ministeri de Ciència i Innovació, ha pres l'acord d'augmentar el nombre de places de nou accés
a les facultats de Medicina un 15% més que el curs anterior.
Madrid i Catalunya són les autonomies que han incrementat més les seves places des del curs
2005-06, amb un 61,73 i 42,49 % respectivament.

El Govern aprova el Projecte de llei de salut pública de
Catalunya

gencat.cat juny 2008

La norma donarà resposta als nous reptes plantejats per la globalització, com el
canvi climàtic, les pandèmies o l’obesitat.
La Llei permetrà treballar contra les desigualtats en salut per raó de gènere, classe
social i grup ètnic.
Es tracta de la primera Llei de salut pública de l’Estat que incorpora les tendències
internacionals més innovadores.
Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Medijocs 2008

4t Simposi sobre Salut, Medicina i Esport; combtv.cat juny 2008

Les ponències de l'acte han estat centrades aquest any en l'activitat física dels nens i nenes
Durant l'acte s'ha realitzat la cloenda dels Medijocs 2008 i el COMB ha fet un homenatge als
metges pioners en Medicina de l'Esport.

Els metges refusen les bondats de la recertificació obligatòria

Diariomédico 9 de juny de 2008

Prop de 200 metges reunits en el segon congrés de la professió mèdica de Catalunya han
refusat que s'apliqui un sistema de revalidació obligatòria. Si fos voluntario el 52 % dels
assistents creu que no hauria de servir per sancionar, sinó para incentivar a qui compleixi els
objectius i ajudar a millorar els dèficits competencials de la resta.

Segon Congrés de la professió mèdica a Catalunya

Comb.cat, 6 de juny de 2008

Se celebra a tarragona el 6 de juny de 2008. Fa quatre anys es va celebrar el I Congrés de la 
Professió, en un entorn
d’una societat nova i mes global, mes plural, mes informada i mes reivindicativa en els drets i 
d’una nova manera
d’enfocar el desenvolupament professional dels metges.
Quatre anys desprès, en el decurs dels quals han succeït molts i importants aconteixements en 
el nostre àmbit
professional, conseqüència dels quals, cal destacar-ho, ha estat la creació del “CONSELL DE LA 
PROFESSIÓ DE CATALUNYA”, es tornaran reunir i aquest cop a Tarragona, per celebrar el II 
CONGRES DE LA PROFESSIÓ MèDICA DE CATALUNYA, així com el lliurament, en la seva la IV 



edició, dels PREMIS A L’EXCEL·LèNCIA PROFESSIONAL.

Sindicat i Col·legi de Metges, contraris a la proposta de Salut de llogar
metges estrangers sense títol homologat

La consellera ha demanat al ministeri espanyol que acceleri el desplegament de la
llei que ho permet.

Vilaweb, 3 de juny de 2008

Tant el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) com el sindicat Metges de Catalunya s'han
pronunciat contra la mesura proposada per la consellera de Salut, Marina Geli, per a pal·liar la
greu manca de professionals de la sanitat durant els mesos d'estiu. Geli proposa d'accelerar
l'aplicació de la llei d'ordenació de professions sanitàries perquè la Generalitat pugui contractar
metges i infermers estrangers en espera que se'ls homologui la titulació, tal com estipula
l'article 18 de la llei.


