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El brot d'E.Coli segueix preocupant
07/06/2011 per elmetgedigital  

http://www.euro.who.int/en/home

El brot continua a Alemanya, i continuen les investigacions sobre la naturalesa 
del serotip inusual de l’Escherichia coli  i el seu origen.

Què en fem de la profilaxi de l'endocarditis?
10 de maig de 2011

Impact of the NICE guideline recommending cessation of antibiotic  
prophylaxis for prevention of infective endocarditis: before and after  
study. BMJ 2011; 342:d2392 
Després de la introducció de la guia de NICE es va produir una reducció del 
78,6% en la prescripció de la profilaxi antibiòtica.

Aquest estudi exclou un gran augment en la incidència de casos de morts o 
d'endocarditis infecciosa en els dos anys posteriors a la directriu.

Encara que l'estudi dóna suport a la guia, calen més assaigs clínics per 
determinar si la profilaxi amb antibiòtics encara té un paper en la protecció 
d'alguns pacients amb risc particularment alt.

Bifosfonats i risc de fractures atípiques de femur
21 d'abril de 2011

AEMPS.ES 
http://www.aemps.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/2011/04-2011_NI_MUH.htm

Els bifosfonats s'associen amb un increment del risc d'aparició de fractures 
atípiques femorals, per la qual cosa es recomana als professionals sanitaris el 
següent:

- Examinar les dues extremitats en pacients tractats amb bifosfonats que 
puguin presentar una fractura atípica femoral, ja que sovint són bilaterals.
- Valorar la suspensió del tractament amb el bisfosfonat segons la situació 
clínica de cada  pacient, en  el cas que se sospiti l'aparició d'una fractura 
atípica.

http://elmetgedigital.wordpress.com/2011/06/07/el-brot-de-coli-segueix-preocupant/
http://www.euro.who.int/en/home
http://www.bmj.com/content/342/bmj.d2392.long
http://elmetgedigital.wordpress.com/author/elmetgedigital/


- Reavaluar periòdicament la necessitat de continuar el tractament amb 
bifosfonats en cada pacient, particularment després de 5 anys de tractament.

Creen un tipus de cànnabis lliure d'al·lucinògens
8 d'abril de 2011, Avui.cat

Un equip científic crea una varietat de la substància amb propietats analgèsiques, 
però no psicoactives.Un equip científic de l'Institut Nacional de Salut de 
Bethesda, als Estats Units, ha aconseguit crear una variant del cànnabis que 
anul·la les propietats al·lucinògenes de la substància original, però conserva la 
seva capacitat analgèsica. La troballa podria obrir la porta al creixement de la 
utilització del cànnabis amb finalitats mèdiques.

Es triplica la venda de píndoles postcoitals a les 
farmàcies catalanes
JANO.es

5 abril 2011

L'any passat es van distribuir a Catalunya 137.563 píndoles de levonorgestrel, 
de les quals 108.295 es van dispensar a les farmàcies, a raó de 9.024 per mes, 
enfront de les 3.700 mensuals de 2008.

La venda de pastilles del "dia després" s'ha triplicat a les farmàcies catalanes 
en els últims tres anys per l'efecte de la dispensació sense recepta d'aquest 
tractament d'emergència a les oficines de farmàcia, segons dades de la 
Conselleria de Salut.

Les xifres apunten a un desplaçament de la demanda d'aquesta pastilla 
d'emergència a les oficines de farmàcia, que venen aquesta píndola per un cost 
de 20 euros, amb un kit informatiu i un preservatiu a les dones que acudeixen 
als seus establiments.

Les conseqüències dels accidents nuclears
29 de març de 2011

http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat


En els anys posteriors a la catàstrofe de Txernòbil, centenars de milers de 
"liquidadors" van treballar per controlar i netejar el medi ambient dins de la 
zona d'exclusió de 30 quilòmetres al voltant de la planta afectada.

Un dels liquidadors es Gennady Laptev, ara un hidròleg amb seu a l'Institut 
Ucraïnès hidrometeorològic (UHMI) a Kíev. Parla amb Nature. Descriu les seves 
experiències a Txernòbil (vegeu Nature 471, 562-566, 2011).

El COMB s'oposa a que es faci incompatible la 
percepció de la pensió de jubilació amb l'exercici 
privat dels metges
8 de març de 2011

Comunicat comb.cat

Històricament, molts metges –i altres professionals com els advocats, per 
exemple- que han treballat per compte d’altre simultàniament a l’exercici 
professional per compte propi,  han pogut allargar voluntàriament l’activitat 
professional privada més enllà de l’edat de jubilació, al haver-se permès fins 
ara percebre la pensió pública de jubilació simultàniament a la pràctica de 
l’exercici privat.

El Govern espanyol, però, en el marc de la crisi econòmica i de la regularització 
del sistema públic de pensions, sembla que vol suprimir aquesta compatibilitat. 
Pel que coneixem, la disposició que estaria preparant el Ministeri de Treball 
afectaria a tots els metges exercents per compte propi que estiguin fent 
aportacions a la Mutual Mèdica com alternativa al RETA i encara no estiguin 
percebent la pensió de jubilació.

El COMB i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya s'oposen a qualsevol 
decisió d’aquestes característiques, per les greus conseqüències que tindria 
pels metges, així com per les Mutualitats,  per la Seguretat Social, i pel propi 
sistema sanitari en el seu conjunt.  

 

http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/nota_02032011.htm


La retallada d'un 10% a Salut farà augmentar les 
llistes d'espera
Boi Ruiz anuncia un pla d'austeritat per reduir la despesa sanitària, 
2 de març de 2011, Vilaweb.cat

La Generalitat de Catalunya ha decidit retallar un 10% la despesa sanitària per 
a aquest 2011, respecte l'any passat. Hi haurà 850 milions d'euros menys per 
gastar, i això farà que es redueixi l'activitat mèdica als centres hospitalaris i no 
s'obrin les sales d'operacions a la tarda. A més, la Generalitat deixa de garantir 
els sis mesos de temps màxim d'espera en determinades operacions. D'una 
altra banda, el conseller de Salut, Boi Ruiz també ha explicat que se 
suprimirien un de cada deu alts càrrecs i gerents d'hospitals.

Amb aquesta retallada, augmentaran les llistes d'espera i, per tant, una 
demora en les operacions que no siguin molt greus. 'La gent que es pugui 
esperar, s'haurà d'esperar encara més', ha dit Ruiz, després de reunir-se amb 
un centenar de presidents i directors de centres sanitaris per explicar-los les 
retallades. El conseller de Salut també ha dit que cada centre aplicaria de 
manera autònoma les seves mesures d'austeritat i ajustament.

Violència contra els metges? Tolerància zero 
Bloc d'un metge de família
22 de febrer de 2011

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i la Fiscalia signen un conveni 
per facilitar l’assistència jurídica dels metges agredits

Els Col·legis de Metges catalans i la Fiscalia Superior de Catalunya han signat 
un conveni de col·laboració per agilitzar i centralitzar les denúncies que 
presentin els metges que hagin sofert una agressió durant l’exercici de la seva 
professió. En aquesta línia, la Fiscalia nomenarà un fiscal especialitzat en els 
casos de violència contra els metges.

Segons  la  Fiscal  Superior  de  Catalunya,  Teresa  Compte,  el  motiu 
d’aquest conveni “és donar a conèixer la coordinació entre la fiscalia i 
els  Col·legis  de  Metges”  de  manera  que  el  metge  agredit  sigui 
conscient que pot denunciar, i estigui guiat i acompanyat durant tot el 
procés judicial. Molts metges refusen denunciar les seves agressions 
per por a represàlies.

Metges de Catalunya indignats amb Boi Ruiz

El metge és el professional sanitari amb la jornada laboral 
més llarga

http://metgedefamilia.blogspot.com/2011/02/violencia-contra-els-metges-tolerancia.html
http://www.gencat.cat/salut/
http://www.gencat.cat/


4 de febrer de 2011, naciodigital.cat, Metges de Catalunya

Antoni Gallego, secretari general de Metges de Catalunya (MC), considera 
"desafortunades" i "inadmissibles" les declaracions del conseller de Salut, Boi 
Ruiz, en què demanava als empleats del sector sanitari públic que siguin més 
productius i treballin més hores, perquè, en cas contrari, no serà possible 
sostenir el sistema de salut.
En declaracions a La Nit a RAC1, Gallego ha recordat que Ruiz "ha d'escoltar 
aquells que hem d'executar les reformes que diuen que són necessàries. El que 
ha de fer és parlar amb els metges i, si us plau, que no demonitzi la relació 
metge-pacient així no comencem bé a fer una anàlisi acurat."

"No acceptarem que se'ns posi sota la lupa de la sospita" ha manifestat 
Gallego qui recorda al conseller que el metge és el professional sanitari amb la 
jornada laboral més llarga i que "gràcies al seu sobreesforç" s'ha pogut 
mantenir la qualitat assistencial, "malgrat l'infrafinançament de la sanitat 
catalana els darrers anys".  Per reblar el claru, Gallego ha ironitzat amb un 
sinistre "no ens sorprèn la voluntat del conseller, fa molts anys que ens 
coneixem amb el doctor Boi Ruiz. " 

Boi Ruiz aposta per reforçar l'atenció primària 

24 de gener de 2011, els matins de TV3

El conseller de Salut assegura que per retallar el dèficit 
calen un conjunt de reformes que passen per “optimitzar els 
recursos hospitalaris”

Reconeix l'esforç de la consellera Geli per “aplicar mesures 
en copagament que no van ser acceptades a Madrid”

“Hem de reforçar molt el paper de l'atenció primària”, ha dit aquest dilluns Boi 
Ruiz, conseller de Salut, en declaracions a Els matins de TV3.

El conseller considera que per retallar el dèficit calen un conjunt de reformes 
que passen per “millorar encara més l'atenció primària i optimitzar els recursos 
hospitalaris”.

Segons això, “els ambulatoris han de tenir més reforç d'especialistes per 
disminuir el nombre de pacients derivats als hospitals”.

Per Ruiz, és fonamental consolidar la història clínica compartida per “evitar 
moltes duplicitats i agilitzar el diagnostic”. “Hem de marejar menys el pacient i 
el professional”, ha dit.

http://www.metgesdecatalunya.cat/
http://www.naciodigital.cat/noticia/22069/metges/catalunya/indignats/amb/boi/ruiz


Irene Rigau: «Estudiarem l'impacte del porro en el 
rendiment escolar»

En una entrevista a RAC1 emesa el10-1-11, la consellera s'ha mostrat 
partidària d'incrementar els controls en el consum d'estupefaents als cicles 
educatius així com el consum d'alcohol. "Vostè creu que no afecta en el 
rendiment dels joves que al cap de setmana beguin litres de cervesa? Si el cos 
és un!" ha asseverat la consellera.

Dossier cannabis

Mas-Colell culpa la sanitat de l'elevat dèficit català 

Avui, 4 de gener de 2011

El nou conseller d'Economia i Coneixement creu que el 
sistema sanitari és inviable si no es torna al creixement i 
insta a fer reformes

Nova estructura de la conselleria. Roser Fernandez a la secretaria general.

En la conselleria de Salut, que és una en les quals se centrarà la retallada de la 
despesa, ja està decidit que Francesc Sancho en serà el nou secretari 
d'estratègia i de coordinació. 
Sancho, que és metge de professió, era responsable de qüestions de salut en 
el grup parlamentari de CiU.

Boi Ruiz, nou conseller.
Vilaweb, 27 de desembre de 2010

Barcelona (ACN).- Boi Ruiz creu que el sistema sanitari gaudeix d'una certa 
'sensació de gratuïtat'. Com a president de la Unió Catalana d'Hospitals, ha 
reclamat en diverses ocasions que el pacient assumeixi 'taxes d'utilització de la 
sanitat'. Bàsicament, Ruiz ha plantejat que el malalt pagui pels àpats dels 
hospitals, pel transport sanitari o que faci front a taxes pels medicaments que 
es pren quan s'està ingressat. 'No té sentit que els medicaments que es prenen 
als hospitals no es paguin, i quan se surt de l'hospital es pagui un 40% del 
medicament', va dir Ruiz en una roda de premsa. Ruiz no hi veu un afany 
recaptatori en les taxes, sinó la promoció de l'ús racional dels recursos en 
moments de crisi econòmica. 

http://www.avui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/352728-mas-colell-culpa-la-sanitat
http://www.elmetgedigital.cat/page_16.html
http://rac1.org/
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