
Deu equips d'atenció primària de l'ICS assumeixen l'autogestió

Diariomédico 29 de setembre de 2008

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha seleccionat els deu centres d'atenció primària (CAP) que 
demostraran si és possible l'autonomía de gestió dins d'una empresa pública i amb personal 
estatutari. El risc i l'autonomia que comporta pels professionals és molt menor que el que van 
assumir els Equips de Base Associativa (EBAs). 

Informació per a pacients

camfic, setembre de 2008

La Societat Catalana de Medicina de Família i comunitària (CAMFIC): els fulls 
d’informació per a pacients dels metges de família catalans arriben al número 60.

El sindicat Metges de Catalunya formalitza en el Consell de la Professió Mèdica el seu 
“no” al traspàs de competències mèdiques a infermeria (12.09.08)

Metgesdecatalunya.net, 12 de setmebre de 2008

Metges de Catalunya (MC) ha formalitzat en el Consell de la 
Professió Mèdica  el seu rebuig al pla de l’Institut Català de la 
Salut (ICS), que preveu traspassar competències mèdiques a la 
infermeria familiar i comunitària, com a mesura per millorar la 
gestió de la demanda davant de l’actual dèficit de facultatius. 

El sindicat proposa dissenyar un operatiu assistencial mèdic que 
només atengui les visites urgents en els centres d’atenció 
primària (CAP) i que no destorbi les consultes programades 
amb cita prèvia. “Urgeix, doncs, arbitrar mecanismes, amb la 

dotació humana corresponent, per atendre la demanda sobrevinguda, sense que aquesta 
repercuteixi en detriment de la qualitat assistencial de la programada”, assenyala l’informe.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/desarr
http://www.metgesdecatalunya.net/
http://www.camfic.org/publicacions/index.html
http://www.camfic.org/publicacions/index.html
http://www.camfic.org/publicacions/index.html


La Comissió Europea atorga 600 milions d’euros per al desenvolupament de noves 
tecnologies digitals que donin suport a les necessitats de la gent gran al seu domicili

Fòrum Clínic, setembre 2008

L’any 2020, el 25% de la població europea tindrà més de 65 anys. Per donar 
resposta a aquest canvi demogràfic, el consell de ministres de la Unió Europea ha aprovat 
recentment una comissió de treball per al desenvolupament de noves tecnologies que donin 
suport a les persones grans que desitgin continuar vivint a casa seva de manera independent.

Incorporació de la Vacuna del virus del papiloma Humà al calendari vacunal

camfic.org, 3 de setembre de 2008, 

El departament de Salut informa que el darrer trimestre de 2008 començarà la vacunació 
sistemàtica contra el virus del papiloma humà. Es durà a terme en l'àmbit escolar,  sisè curs, 
les noies d'11 i 12 anys.

El Sindicat de Metges tramita les queixes dels jubilats forçosos

Avui.cat, 2 de setembre de 2008

El Sindicat de Metges de Catalunya ha iniciat una campanya per tramitar les reclamacions dels 
facultatius que es considerin perjudicats per la decisió de l'Institut Català de la Salut de jubilar-
los forçosament als 65 anys. Els afectats són més de 700 metges que van ser jubilats 
obligatòriament entre l'1 de maig del 2004 i aquest 17 de juliol.

Baixen les urgències hospitalàries a l' ICS

Diario médico, 1 de setembre de 2008

A la sanitat catalana tot puja, excepte el pressupost i, sorprenentment, les urgències 
hospitalàries, segons explica la darrera memòria de l ' Institut Català de la Salut (ICS), relativa 
a 2007. Aquest fenomen té dues explicacions: la capacitat resolutiva dels equips d'atenció 
primària es cada cop més gran i l'obertura de Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) 
les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

http://http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/habilidades/es/desa
http://paper.avui.cat/article//societat//138111/sindicat/metges/tramita/queixes/jubilats/forc
http://www.camfic.org/docs/20080702085305171.pdf
http://www.forumclinic.org/enfermedades/epoc/actualidad/la-comissio-europea-atorga-600-milions-d2019
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