www.simap.es

23 de mayo de 2017

“El gobierno de España es el más perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero
la corrupción de los tiempos ha ido llenándolo de abusos. Desde el pobre hasta el rico, todo el
mundo consume y devora la hacienda del rey: los unos, a pequeños bocados; la nobleza a boca
llena; y en cuanto a los grandes en cantidades fabulosas…Hay muchos que piensan que se trata en
verdad de un milagro el que la Monarquía continúe manteniéndose”
Giovanni Cornaro, embajador de Venecia en Madrid. 1681-1682
(citado por Sergio Minué)

NOTÍCIES D´INTERÉS SANITARI
Estimad@s amig@s: os aportamos un nuevo envío de
resúmenes de prensa de interés sanitario. Todas las noticias son de
interés, pero el apartado blocs es especialmente bien nutrida de
sabiduría.

AUTONÒMIC:
Oncólogos avisan a Montón de que no podrían asumir los pacientes del
IVO
htp://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/05/15/591877a3468aeb29628b45dc.html
En conclusió, després de fer un gran esforç per llegir l'artcle complet signat per Vicente
Useros, l'únic que em sembla interessant és que els caps d'oncologia dels diferents hospitals
han comunicat a Conselleria que, per poder assumir els pacients que s'estan tractant en l'IVO,
es necessita una gran inversió, tant pel que fa a mitjans tècnics com personal.

Puig dice que está cerca el acuerdo con el IVO: "Siempre hemos
respetado a esta entdad"
htp://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/05/17/591c71e8468aeb094c8b4617.html

Sanidad cifra en 53,78 millones el coste del servicio externo de oncología
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/20/sanidad-cifra-53-millonescoste/1569249.html
Conselleria equipara el pressupost del nou contracte al cost real dels serveis que es prestaven
a través de l'IVO. En el plec de condicions es recollirà l'eliminació de la lliure elecció per part
del pacient, ja que serà el metge qui decidirà si el remet a una enttat concertada o es tracta en
el sistema públic, i a més s'especifcarà que el pacient derivat “retornarà” a la sanitat pública
quan estga 5 anys lliure de malalta.

La supresión del copago sanitario benefcia ya a más de un millón de
valencianos
htp://suscriptor.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/22/supresion-copagosanitario-benefcia-millon/1569999.html
Els principals benefciats són els pensionistes amb rendes baixes, a més de les persones amb
diversitat funcional. En els últms mesos també s'ha suprimit el copagament a menors que
visquen en unitats familiars amb ingressos baixos.

"Reclamamos una salud mental que no se limite tan solo a la
medicación"
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/21/reclamamos-salud-mentallimite-medicacion/1569729.html
En un comuncat ofcial es demanava, entre altres coses, inserció laboral dels malalts mentals i
vivendes tutelades autogestonades.

Comunidad Valenciana: Sanidad matza los resultados de los acuerdos de
gestón
htp://www.diariomedico.com/2017/05/18/area-profesional/geston/comunidad-valencianasanidad-matza-los-resultados-de-los-acuerdos-de-geston

DEPARTAMENTAL:
Pacientes de Sagunt enseñarán a afrontar distntas enfermedades
htp://www.levante-emv.com/morvedre/2017/05/13/pacientes-sagunt-ensenaran-afrontardistntas/1566210.html
Es tracta del programa “Paciente Actvo”, encaminat a ajudar a pacients crònics o persones
que estguen a càrrec de persones amb malaltes cròniques. Seran tallers impartts per pacients
ja formats amb el recolzament de professionals sanitaris.

Sanidad dotará al Hospital Marina Baixa de más camas, quirófanos y
zona de Urgencias
htp://www.diarioinformacion.com/benidorm/2017/05/16/sanidad-dotara-hospital-marinabaixa/1894737.html
Està prevista una inversió de 12.3 milions d'euros, però no hi ha data per a l'inici de l'ampliació,

ja que no està acabada la cessió de terrenys per part de l'ajuntament ni tampoc està redactat
el projecte, la licitació del qual es publicarà enguany.

Ribera Salud critca la visita "sorpresa" a Alzira de la jefa de los
inspectores
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/16/ribera-salud-critca-visitasorpresa/1567236.html
El gerent del departament ho qualifca com una inspecció sense notfcació prèvia; la
Conselleria diu que va ser una reunió de la DG d'Alta Inspecció al Comissionat del
Departament.

Sanidad traslada tres técnicos más a Alzira para supervisar la reversión
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/17/sanidad-traslada-trestecnicos-alzira/1567780.html
Els 3 tècnics s'incorporaran al departament del Comissionat i tndran perfls de gestó mèdica,
d'infermeria i econòmica. Està previst que estguen allí en unes 3 setmanes.

El PSOE pide al Gobierno que dé dinero para rehabilitar el antguo
hospital La Fe
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/17/psoe-pide-gobierno-dinerorehabilitar/1567777.html

El Hospital Provincial de Castellón aboca a 109 interinos a un año de
litgio por su fniquito
htp://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/05/16/591ac3c6ca4741e8258b4674.html
Sembla ser que es tracta d'un error en abonar la liquidació en fnalitzar el contracte
d'acumulació de tasques. La quanttat estaria al voltant de 1000€ per cada treballador.

El Provincial de Castellón estrenará en septembre el nuevo acelerador
lineal
htp://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/05/17/591c4079268e3e2b2e8b45cd.html
Coincidint amb la posada en marxa de l'accelerador està previst que comence a funcionar
també la càmara hiperbàrica.

Rojo asume la jefatura de Psiquiatría del Clínico por orden judicial
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/17/rojo-asume-jefaturapsiquiatria-clinico/1567778.html

La investgación sobre las coacciones en el Hospital Clínico, otra vez en el
aire
htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/05/18/investgacion-coaccioneshospital-clinico-vez/1568293.html

S'ajorna sine die la declaració de la metgessa anestesista que, presumptament, va ser
coaccionada ja que estarà fora d'Espanya uns mesos i la seua declaració (que anava a ser per
videoconferència) s'ha de fer en seu judicial. Tampoc prestaran declaració de moment els dos
investgats.

Amancio Ortega dona 5 millones al Hospital General de Valencia para
luchar contra el cáncer
htp://www.lasprovincias.es/comunitat/201705/19/amancio-ortega-dona-millones20170519132205.html
Esta donació servirà per dotar el departament de: 1 TAC, 3 equips de RNM, 1 mamògraf digital
i 1 accelerador lineal. El TAC i un dels aparells de RNM aniran a parar al centre d'especialitats
de Torrent.

Intervención lleva a la Fiscalía el informe sobre las irregularidades del
Provincial
htp://www.levante-emv.com/castello/2017/05/20/intervencion-lleva-fscaliainforme/1569358.html
La Intervenció General ja ha enviat a la Fiscalia l'informe sobre la facturació suposadament
irregular entre els anys 2003 i 2015, que podria ascendir a 33 milions d'euros. Ara és la Fiscalia
qui ha de decidir si obri diligències o arxiva la causa.

Una doctora del Hospital de San Juan impugnará la concesión de una
plaza
htp://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/05/21/5920009746163f0d1b8b45fc.html
Si és veritat el que diu l'artcle, no podia haver més presumptes irregularitats, almenys pel que
fa a la composició del tribunal.

NACIONAL:
Un juez avala al Sergas tras sancionar a un médico por recetar fármacos
caros
htp://www.lavozdegalicia.es/notcia/galicia/2017/05/14/juez-avala-sergas-tras-sancionarmedico-recetar-farmacos-caros/0003_201705G14P7991.htm
En 2015 el Sergas li va obrir un expedient disciplinari a un metge per incomplir els indicadors
de prescripció de medicaments pel que fa a les estatnes; sembla ser que el facultatu
receptava en major proporció de la desitjada estatnes de preu més elevat. Esta decisió va ser
recorreguda i ara el jutge li dóna la raó a l'Administració sanitària. L'argument és que la
llibertat de prescripció és un dret innegable, però que el professional ha de racionalitzar els
mitjans materials del sistema públic. Com a dada interessant: el complement de productvitat
en Galícia està al voltant dels 3000€ anuals per als professionals de primària.

El Colegio de Médicos de Madrid elimina su Comisión de Homeopata
htp://www.diariomedico.com/2017/05/16/area-profesional/sanidad/el-colegio-de-medicosde-madrid-elimina-su-comision-de-homeopata

També s'han disolt les seccions, comissions, registres i actvitats de metges acupuntors, metges
naturistes i metges psicoterapeutes per recomanació del Consell Cientfc, qui recorda que este
pràctques no estan reconegudes en el decret que regula les professions sanitàries.

El Gobierno modifcará los PGE para despejar las dudas sobre los
interinos
htp://www.diariomedico.com/2017/05/15/area-profesional/profesion/el-gobiernomodifcara-los-pge-para-despejar-las-dudas-sobre-los-interinos
Es refereix a un artcle dels PGE que diu que els nomenaments temporals (o interins) no
podran tndre una duració superior a 3 anys; esta redacció feia témer als sindicats que podia
suposar una porta oberta per acomiadar a nombrosos treballadors.

El descanso no disfrutado se compensa con días
htp://www.diariomedico.com/2017/05/15/area-profesional/normatva/el-descanso-nodisfrutado-se-compensa-con-dias
Una nova batalla guanyada en la guerra de la “lliurança de la guàrdia de dissabte”. En aquest
cas ha sigut una sentència d'un jutjat de León. En aquest cas, a diferència del que s'està fent en
Madrid i Andalusia, l'advocat sol.licita una compensació en dies lliures dels descansos no
gaudits, en lloc d'indemnització econòmica, i el jutge la concedeix. Al lletrat li sembla més
coherent demanar les compensacions en forma de descans ja que la naturalesa de la infracció
és el descans no gaudit.

El perfl de la mujer requiere un abordaje propio en el Paime
htp://www.diariomedico.com/2017/05/15/area-profesional/profesion/el-perfl-de-la-mujerrequiere-un-abordaje-propio-en-el-paime

¿Es el 'no hacer' la mejor estrategia para controlar el gasto sanitario?
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/geston/-es-el-no-hacer-la-mejor-estrategiapara-controlar-el-gasto-sanitario--3753

El gasto farmacéutco es "la mayor preocupación" de la Hacienda de las
CCAA
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/geston/el-gasto-farmaceutco-es-la-mayorpreocupacion-de-la-hacienda-de-las-ccaa-1973

El médico debe refejar la sospecha de violencia de género en la historia
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/geston/el-medico-debe-refejar-la-sospechade-violencia-de-genero-en-la-historia-9756

Dónde trabajan los médicos mejor y peor pagados de España
htp://cadenaser.com/ser/2017/05/17/sociedad/1495035323_481552.html
Encara que penseu el contrari: no, no estem entre els pitjors pagats.

El Clínic tendrá que hacer indefnida a una enfermera que encadenó 268
contratos
htp://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/17/catalunya/1495045592_623194.html
El TSJC determina que una infermera, que va arribar a signar 268 contractes entre 2011 i 2014,
passe a ser treballadora indefnida no fxa. El tribunal al.lega que ha hagut un abús de dret, en
utlitzar diferents contractes eventuals per cobrir una necessitat permanent de mà d'obra.

Expertos europeos señalan el défcit de recursos para paliatvos en
España
htp://politca.elpais.com/politca/2017/05/18/actualidad/1495119406_092963.html
Entre les carències més signifcatves han recalcat la falta de cobertura, que els professionals
no tnguen una acreditació ofcial, l'escasa formació al respecte en les facultats de Medicina i la
insufciència de recursos destnats a les cures paliatves en menors.

La mejora de la compensación económica entre autonomías, a consulta
pública
htp://www.diariomedico.com/2017/05/22/area-profesional/sanidad/la-mejora-de-lacompensacion-economica-entre-autonomias-a-consulta-publica
Es tracta d'un projecte que tracta de millorar la compensació econòmica que reben les
autonomies per atendre pacients d'altres regions.

Hacienda: el médico está obligado a tributar por asistr a congresos
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/hacienda-el-medico-tene-quetributar-por-asistr-a-congresos-4362

Casi 5.000 frmas en 24 horas para que Hacienda pague la formación
médica
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/casi-5-000-frmas-en-24-horaspara-que-hacienda-pague-la-formacion-medica-9505
Després de l'informe d'Hisenda que indica que els professionals sanitaris han de tributar per
les transferències de valor rebudes de la indústria farmacèutca per assistr a conferències,
congressos... s'ha llançat una petció en la plataforma change.org per reclamar que la formació
la fnance l'Estat.

Las mutuas deben devolver 142 millones por gastos irregulares
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/las-mutuas-deben-devolver-142millones-por-gastos-irregulares--7553
Les mútues col.laboradores de la Seguretat Social han de tornar al Ministerio de Empleo 142
milions considerats com a despeses irregulars en els últms 6 anys. Es tractaria de dietes no
permeses, acomiadament de treballadors a punt de jubilar-se, lloguers sense justfcar o
compres de marisc. La mútua que ha gastat més de forma “irregular” segons l'artcle ha sigut
Fremap, amb 42 milions d'euros.

Sanidad ultma con los sindicatos los baremos para la OPE nacional
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-valora-que-trabajar-en-laprivada-no-puntue-en-la-ope-nacional--5481

Sanidad bloquea la especialidad de Urgencias hasta resolver la
troncalidad
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-bloquea-la-especialidadde-urgencias-hasta-resolver-la-troncalidad-6261

U.E.:
Bruselas investga a Aspen Pharma por “subidas injustfcadas” de
medicinas contra el cáncer
htp://economia.elpais.com/economia/2017/05/15/actualidad/1494852621_870037.html
La Comissió de competència de la UE va a investgar si la companya Aspen Pharma va abusar
de la seua preponderància en el mercat per augmentar el preu de productes tan emprats en el
tractament de la leucèmia com el clorambucil, melfalan i mercaptopurina. En alguns casos va
arribar a amenaçar amb retrar-los en alguns estats membres de la UE. Esta companyia ja va
ser multada amb 5 milions d'euros en Itàlia per haver augmentat el preu fns un 1500%.

Italia aprueba una ley que obliga a los padres a vacunar a sus hijos
htp://www.lavozdegalicia.es/notcia/sociedad/2017/05/19/italia-aprueba-ley-obliga-padresvacunar-hijos/00031495213388373758574.htm
La vacunació serà obligatòria per entrar en les “guarderies” i escoles infantls entre els 0-6
anys; en el cas de l'escola primària, no tndre als xiquets majors de 6 anys correctament
vacunats no impedirà l'escolarització però suposarà una sanció econòmica als pares.

Bruselas saca a Portugal del procedimiento de défcit excesivo mientras
resalta la corrupción en España
htp://www.eldiario.es/economia/Bruselas-Portugal-Croacia-procedimientoEspana_0_646385592.html

BLOCS I ARTICLES D´OPINION:
Alegría existencial
htp://www.actasanitaria.com/alegria-existencial/
Una gran lliçó.

La ciencia-fcción de la gestón en atención primaria
htp://saludineroap.blogspot.com.es/2017/05/la-ciencia-fccion-de-la-geston-en.html
A punt de cobrar (els qui ho cobren) el plus de productvitat variable, una refexió sobre el
sistema d'incentus i l'ús de diferents indicadors. L'escrit parla de la situació de Catalunya però

és totalment extrapolable a la nostra comunitat.

Watson...y Sherlock
htp://gerentedemediado.blogspot.com.es/2017/05/watsony-sherlock.html

La carcoma
htp://gerentedemediado.blogspot.com.es/2017/05/la-sed-sagrada-de-dios.html

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
SOMOS COMPAÑEROS

