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Agenda
14-17 de maig

◗ 18è Congrés de la Societat
Espanyola de Neurocirurgia. Se
celebra a Sant Sebastià (Donostia).

18-21 de maig
◗ 50º Congrés ERA-EDTA. La cita
europea més important sobre
malaltia renal és a Istanbul.

21-24 de maig
◗ 39è Congrés de la Societat
Espanyola de Reumatologia. La SER
es reuneix a Tenerife.

La retallada sanitària
a Catalunya

equivaldrà a una
paga extra

Boi Ruiz El conseller de
Salut català ha anunciat en una
entrevista a Ràdio 4 que la reta-
llada sanitària serà l’equiva-
lent a deixar d’abonar un 7 per
cent del sou dels empleats del
sector públic, que equival a
una nòmina extra del personal.
“No serà un esforç tràgic si
l’objectiu de dèficit és raona-
ble”, va declarar.

Nou director de
l’Hospital

Universitari Doctor
Josep Trueta

Antoni Juan Pastor El doc-
tor en Medicina i Cirurgia per
la Universitat de Barcelona i
especialista en Medicina Inter-
na per l’Hospital Universitari
de Bellvitge és el nou director
de l’Hospital Universitari de
Girona, on des del 2011 assu-
mia el càrrec de director clínic
d’Urgències, Medicina Interna
i Malalties Infeccioses.

L’Institut
d’Investigació

Germans Trias
canvia de director
Manel Puig El que fins

l’actualitat era cap del servei
d’Endocrinologia i Nutrició de
l’HospitalGermansTrias,haestat
nomenat nou director científic de
l’Institut Germans Trias. Puig
substitueix en el càrrec el doctor
MiquelÀngelGassull, icompagi-
narà les dues responsabilitats. En
la de cap de servei, amb el suport
de DídacMauricioPuente.

Facme designa un
nou secretari

general de la junta
directiva

José Antonio Martínez El
facultatiu del Centre de Salut
Guadalajara-Sud, ha estat
designat com a nou secretari
general de la junta directiva de
la Federació d’Associacions
Científic-Mèdiques Espanyo-
les (Facme), l’organització que
agrupa a 39 societats científi-
ques que representen a espe-
cialitats amb formació MIR.

La Unió rebutja la
retallada de més de

1.000 milions en
dependència

Helena Ris La Unió Catala-
na d’Hospitals veu amb preo-
cupació que el Govern central
s’hagi compromès davant la
UE a reduir 1.108 milions
d’euros de la Llei de Dependèn-
cia el 2013, ja que aquesta mesu-
ra vulnera l’atenció a les perso-
nes en situació de dependència
i la cohesió social. A l’imatge, la
seva directora general.

Protagonistes

BiC al millor Servei de Medicina Personalitzada

El director gerent dels hospitals Virgen de las Nieves i San Cecilio de Granada, Manuel Ba-
yona, i JoséCabezaBarrera,directordelaUnitatdeGestióClínicadeFarmàciadeGranada,
jatenenlaplacadelspremisBestinClass,quecertificaalServeideMedicinaPersonalitzada

de l’Hospital San Cecilio com el millor en atenció al pacient. En la instantània, tots dos apareixen
ambeldirectorgeneraldeFerrerinCode,JordiPuig;MónicaClaret,directoracomercialdelGrupo
Contenidos i Concepción Correo Vilches, directora UGC Cardiologia de l’Hospital San Cecilio.

‘Acció Psoriasi’ ha llançat una
pàgina web que pretén ser un
referent. La principal novetat
és el microsite: “En defensa
del Pacient”, amb el qual
l’associació vol convertir-se
en l’Observatori de la Psoriasi
a Espanya, amb un mapa de
serveis de cada CC.AA.

Imatges de la setmana

L’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta ha estrenat la nova
àrea de laboratori clínic, que
permetrà augmentar-ne l’acti-
vitat amb una major eficiència,
en la qual l’ICS ha invertit
390.000euros.L’antic laborato-
ri deixarà pas a l’ampliació de
la zona de consultes externes.

L’Observatori de la
Psoriasi a Espanya

L’Hospital de Torto-
sa estrena laboratori

Creu que els metges haurien de quedar exempts del RD
de el ‘jubilat actiu’?

Pot participar en l’enquesta setmanal a través del web www.gacetamedica.com

Enquesta

La pregunta de la setmana:
Creu que el sistema públic impedeix incentivar als

professionals?
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Sí, perquè descarreguen al Sistema Nacional
de Salut.

No, perquè són iguals que la resta de professions liberals.

Sí, i en cap concepte hauria d’estendre’s als metges ja
jubilats.
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