
Repunta la taxa de casos de tuberculosi a la ciutat de Barcelona  

  18 de març (EUROPA PRESS)

   La incidència de la tuberculosi a la ciutat de Barcelona ha tornat a augmentar creixent dels 
27,3 casos per 100.000 habitants el 2006 als 31 casos per cada 100.000 habitants, segons 
dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

   El creixement del 2007 trenca la tendència a la baixa dels últims anys, exceptuant el 2005. 
La incidència de la tuberculosi es va situar en 36,9 casos per 100.000 habitants en 2000 i va 
anar disminuint fins al mínim de 25,9 casos el 2004. A l'any següent, va pujar fins a 29,7 
casos per 100.000 habitants.

   Barcelona va registrar 497 casos durant 2007. El 53% dels casos correspon a població 
autòctona, mentre que el 47% restants procedeixen d'altres països, un percentatge que 
segueix la línia de patró típic als països europeus desenvolupats.

Caldrà declarar els conflictes d'interès per a optar a un càrrec al  COMB 

Per poder accedir a un càrrec al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) caldrà fer una 
declaració jurada sobre absència de conflictes d'interès, segons recull  el projecte de renovació 
dels estatuts de la corporació, que estarà en fase d'informació pública fins al proper 27 d'abril.

Diario Méd  ico.   Barcelona 26/03/2008

El 38,43% de metges ha votat a les eleccions per les noves juntes 
clíniques d'atenció primària de l'ICS
19 de març de 2008 a diario médico

La participació provisional de la plantilla de primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a les 
primeres eleccions per juntes clíniques de la seva història ha estat del 42,35 per cent, un 
percentatge que la direcció creu que està per sobre del que acostuma a registrar-se a les 
eleccions sindicals.

Places MIR i la nova immigració
17 de març de 2008

El 3 d'abril  comença  l'adjudicació de places. És un examen únic, per tot l'estat.

El concurs anual per accedir a una plaça d'especialista en formació (Metge Intern i Resident) 
va significar ja fa prop de 30 anys una revolució en la millora de la formació dels nostres 
especialistes.
Els primers anys va ser una  prova  molt selectiva,  on optaven fins a 10 opositors per plaça. 
Va anar disminuint el  nombre d'opositors per plaça degut a l'augment de places ofertades i a 
la disminució d'estudiants en les facultats, mercès a la forta limitació de l'accés a la univeritat. 

http://www.europapress.es/00059/20080318143504/repunta-taxa-casos-tuberculosi-ciutat-barcelona.html
http://www.gencat.net/ics/
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/desarrollo/1102026_01.html
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/autonomias/cataluna/es/desarrollo/1104036.html


Actualment és un examen distributiu:  tothom pot accedir a una plaça. 

Les dues darreres convocatòries s'ha disparat el nombre d'estrangers que també hi opten, amb 
curriculums diversos, alguns amb problemes de comunicació. El ministeri, enlloc de facilitar-los 
les eines  per aprendre  les llengües de l'estat (en funció d'on hagin escolllit la plaça) ha decidit 
quedar-se amb els que saben espanyol... i prou?  Estat integrador? Plurilingüe?

Los aspirantes nacionales de paises cuya lengua oficial no sea el castellano deberán acreditar 
un conocimiento suficiente del idioma, mediante la presentación de alguno de los documentos 
que se especifican en el apartado

El pacte d'estat, protagonista després del 9-M
12 de març a Diario médico

El Partit Socialista ha guanyat les eleccions generals. Mentre esperen conèixer si governen en 
solitari o pacten amb altres partits, els seus  representants es mostran oberts al diàleg en 
matèria de sanitat per a signar un pacte d'estat, encara que mantenen com a condició sine qua 
non que Madrid i Comunitat Valenciana canviin el seu model de gestió per arribar a un 
consens. PP, CiU i PNB no comprenen aquesta fixació. Comença "l'harmonització autonòmica". 
Què en diu el PSC?

Mercats i ambulatoris s'uneixen per millorar la salut pública

Es tracta d'una iniciativa de l'Equip d'Atenció primària del CAP Sardenya i 
l'IMMB que es va posar en marxa de forma pilot l'any 2007 amb la finalitat de 
prevenir malalties a través de la promoció d'una alimentació saludable basada 
en aliments frescos.

Podem millorar la satisfacció dels metges?

Enquesta de l'Observatori de la Professió

Què volen els metges del sistema públic. Resultats principals.

http://elmetgedigital.cat/doc/SATISFACCIOMETGES.html
http://www.bcn.es/mercatsmunicipals/
http://www.eapsardenya.cat/
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/politica_sanitaria/nacional/es/desarrollo/1099032_02.html
http://sis.msc.es/fse/PaginasEstaticas/InformacionGeneral/Documentos.aspx


La Fundació Josep Laporte rep una beca per al suport al 
pacient amb càncer

United Way International (UWI), en col·laboració amb 
la Fundació Amgen, ha concedit a la Fundació Josep 
Laporte
una beca de 212.500 euros amb una durada de dos anys, 
en els quals la Universitat dels Pacients haurà de 
desenvolupar

el projecte Itinerari de Navegació del Pacient amb Càncer
per servir de suport social a malalts oncològics i familiars.

Salut i Metges de Catalunya en desacord respecte del 
seguiment de la vaga dels CAP 

13-2-2008

El departament el xifra en un 40% i el sindicat, en un 93%. Veure notícia

El TSJC anul·la la jubilació forçosa als 65 anys a l'Institut 
Català de la Salut 

No hi havia un pla d'ordenació de recursos humans elaborat i aprovat formalment i prèvia,
per tant la jubilació forçosa als 65 anys que ha vingut aplicant
l'Institut Català de la Salut des del 2004, és nul·la, diu el TSJC. 
ICS: "Adaptarem el pla de Recursos Humans i seguirem jubilant als 65 anys"
L' Institut Català de la Salut ha reaccionat a les sentències del TSJC sobre jubilació
forçosa als 65 anunciant que adaptarà el pla de recursos humans als requisits formals,
oblidant que la nova llei de la Seguretat Social permet a qualsevol treballador aplaçar
la jubilació fins 70. En el Col·legi Oficial de Metges discuteixen si exigeixen responsabilitats.

http://elmetgedigital.cat/doc/VAGA13F08b.html
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