
El CatSalut reactiva la fórmula de l' autogestió 
en primària
22 de juny de 2009, diariomedico

El darrer esborrany  del Pla d'Innovació en Primària i les propostes de 150 professionals per a 
constituir entitats de base associativa (EBAs) feia preveure una imminent reactivació de 
l'autogestió.

L'OMS declara la pandèmia per la grip 
porcina
L'augment del nivell d'alerta es deu a la ràpida propagació 
geogràfica del virus, i no a la gravetat de la malaltia · L'OMS 
adverteix que els països han de preparar-se per a una segona 
onada d'infeccions
Vilaweb 11 de juny de 2009

Metges de família i professionals de salut mental adverteixen que no tot es pot curar i fan una crida 
a no psiquiatritzar la vida

Congrés d'Atenció Primària i salut mental, maig 2009

“Hem de ser realistes: ni ho podem prevenir tot, ni curar tot”. Amb aquesta frase, María José 
Sánchez, metgessa de família i presidenta del comitè organitzador del VI Congrés d’Atenció 
Primària i Salut Mental, assenyala una de les conclusions més repetides durant les dues jornades 
que ha durat aquesta trobada. Com han apuntat alguns dels assistents al congrés, la conversió en 
patologia de problemes quotidians és una tendència errònia que s’inicia, fins i tot, a la infantesa. 
Miquel Reguant, metge de família i membre del grup d’ètica de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària, organitzadora del congrés (aquest any, en col·laboració amb Fòrum Salut 
Mental) ho exemplificava així: “Els nens de la meva època ja ens barallàvem, de vegades, a 
pedrades; ara a això li diem trastorns de la conducta”.

Al l mosquit tigre, ni aigua

4 de juny de 2009
L'Aedes Albopictus o mosquit tigre va arribar a principis dels 2000 a Sant Cugat i va venir per 

http://www.camfic.org/comunicacio/docs/2009/CSMental_Conclusions.pdf
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3596571
http://www.diariomedico.com/


quedar-se. Actualment la seva expansió és un fet per les comarques catalanes.



En països tropicals se'l coneix com a vector de diferents malalties, cosa que encara no s'ha produit 
al nostre país. Les seves picades són similars a les d'altres mosquits, però té uns hàbits diürns que  
fan que ens el "trobem" més sovint, i piquen més.

Consells  del servei de control de mosquits del Baix Llobregat

Sentències judicials contra la jubilació forçosa de metges

27 de maig de 2009, e-noticies.cat 
La consellera de Salut, Marina Geli, admet en una resposta parlamentària a la que ha tingut accés e-
notícies que "fins el moment s'han indicat 26 sentències fermes contràries a l'Institut català de la 
Salut (ICS) per recursos interposats per metges, i s'han indicat 21 sentències fermes favorables a 
l'ICS, 15 en la jurisdicció social quan era aquesta la competent i 6 en la jurisdicció contenciosa 
administrativa".

La consellera revela també que "l'Institut Català de la Salut ha pagat 1.384.809,78 euros en virtut 
del compliment d'aquestes sentències fermes".  

http://www.e-noticies.cat/
http://www.elbaixllobregat.net/mosquitigre/contingut.asp?id_menu=23


La píndola de l'endemà es vendrà sense recepta

11 de maig de 2009, diari de balears, elperiodico

Es dispensarà a les farmàcies sense límit d’edat i valdrà 20 
euros. 

L'anunci, fet públic pel Ministeri de Sanitat, ja ha rebut 
crítiques d'associacions antiavortistes
El Ministeri de Sanitat i Política Social ha decidit autoritzar la venda de la píndola de l'endemà a les 
farmàcies (amb un cost de 20 euros) sense necessitat de recepta mèdica i a qualsevol persona sense 
límit d'edat, segons va anunciar ahir Trinidad Jiménez en una roda de premsa conjunta amb la 
ministra d'Igualtat, Bibiana Aído. Jiménez assenyalà que aquesta mesura, la finalitat de la qual és 
"evitar els embarassos no desitjats", serà efectiva d'aquí a 3 mesos. A més, insistí que el Govern no 
vol que sigui "un mètode anticonceptiu més", però sí que pretén facilitar l'accés a aquesta píndola 
en "situacions d'emergència". En qualsevol cas, va negar que es tracti d'un "mètode abortiu" perquè 
aquest medicament "no és eficaç una vegada que ja hi ha la implantació a l'úter".

Els metges no faran justificants 

Gaceta médica, 6 de maig de 2009 

Com a primera mesura de desburocratització deles tasques dels metges de família, a partir del 4 de 
maig no els caldrà emetre justificants d'assistència. 
De fet, es tracta d'una mesura de  gestió del dia a dia que molts centres ja havíen pres pel seu 
compte.
A finals de juny s'espera la normativa d'obligat compliment que reguli els 21 punts de descèrrega de 
tasques que poden arribar a ocupar el 30 % del tiemps de la consulta. 

http://www.gacetamedica.com/gacetamedica/articulo.asp?idcat=665&idart=418076
http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idtipusrecurs_PK=7&idnot
http://dbalears.cat/actualitat/Ara/la-pindola-del-dia-despres-es-vendra-sense-recepta.html
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