
La grip va de baixa

9 de desembre de 2009

Ha passat el pic epidèmic de la grip A.

S'especula sobre les mutacions i una possible segona onada.

Josep Basora, nou president de la semFYC

27 de novembre SemFYC 

Succeeix en el càrrec al doctor Luis Aguilera. La nova Junta compta en el seu 
equip amb membres procedents de diferents federades. Entre els seus 
objectius destaca atendre les necessitats dels professionals de les diferents 
comunitats

El doctor Josep Basora ha estat elegit nou president de la Societat Espanyola 
de Medicina de Família i Comunitària (semFYC). L'elecció s'ha produït en el 
marc de la seva XXIX Congrés Nacional que s'ha celebrat a Barcelona. Durant 
l'Assemblea Extraordinària, es va escollir la nova Junta Directiva, que està 
formada pel president, vicepresidents (1r, 2n i 3r), secretari, vicesecretari i 
tresorer. Amb l'objecte de facilitar el traspàs de funcions, el canvi es farà 
efectiu el proper mes d'abril, coincidint amb les Jornades de Primavera. El 
doctor Basora succeeix en el càrrec al doctor Luis Aguilera.

Premis a l'excel·lència mèdica.

Atorgats pel col·legi de metges de Barcelona

» Llista de Guardonats

http://www.comb.cat/cat/comb/premis/premis2009/guardonats.htm
http://www.semfyc.es/
http://www.lamalla.cat/infolocal/noticies/article?id=315216


Comença la Vacunació per la grip H1N1

16 de novembre de 2009

Tota la informació a la web del departament de sanitat  

El virus, present entre nosaltres amb gran intensitat

Catalunya, en plena epidèmia

9 de novembre de 2009,   pidirac  

Els indicadors de morbiditat corresponents mostren que l’activitat gripal a 
Catalunya s’ha incrementat respecte setmanes anteriors ).  La taxa 
d’incidència de
síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella, 289,5 per 100.000 
habitants, indica que l’activitat gripal ha continuat augmentant assolint un
valor bastant per sobre del llindar epidèmic i confirmant la situació epidèmica a 
Catalunya.

La majoria de casos són lleus i afecten a nens i adolescents, iniciant-se u 
increment en adults.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2097/spfi.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3321/index.html


Grip A. Una opinió no tan crítica
8 d'Octubre de 2009

S'escampa la polèmica sobre la gestió de l'epidèmia de la GRIP A

Article a l'AVUI: 

Crítica poc justificada a la gestió de la grip A de Salvador Macip. 
Doctor en medicina, investigador i escriptor

Grip A. Teoria conspirativa, realitat o ficció?
1 d'Octubre de 2009

Interessantíssima entrevista a Teresa Forcades  penjada a vimeo

El 60% dels diputats tenen excés de pes o són obesos 22 de setembre de 2009

http://blocs.lamalla.cat/bloc/rocioros

Segons un informe elaborat per la 
Fundació Espanyola del Cor, el 60% 
dels diputats espanyols tenen excés de 
pes o són obesos, la qual cosa els 
suposa un greu risc cardiovascular. A 
més, el 23% tenen un perímetre de 
cintura superior al que seria 
aconsellable, un altre 23% té 
hipertensió i un 15%, colesterol. 

D'altra banda, només el 35% cuida el 
seu cor fent exercici diari i seguint una dieta saludable i pobre en greixos. 

http://www.fundaciondelcorazon.com/
http://blocs.lamalla.cat/bloc/rocioros
http://vimeo.com/6790193
http://paper.avui.cat/societat/detail.php?id=176241


Dossier grip A, porcina o 
Nova Grip

Grip A, sobretot Calma

3 de setembre de 2009

Document  elaborat per blocaires relacionats amb la sanitat de tot l'estat

 
Elpunt entrevista a Jordi Rello

23 d'agost de 2009

És cap de servei de medicina Intensiva de l'hospital joan XXIII de Tarragona i 
responsable del registre internacional de Grip A.

«Tancant les escoles només s'aconseguiria retardar la presentació del pic
de la grip»

Què en sabem de la Grip A a data d'avui

12 d'agost de 2009

Traducció de l'article del Dr Gervas. Una visió assenyada

La grip A causa la primera mort a Catalunya 
1. La dona, que patia una malaltia hepàtica, és la vuitena víctima a Espanya
2. Una veïna de Lloret de Mar de 35 anys va morir dilluns a l’hospital de 

Girona

http://elmetgedigital.cat/doc/grip_gervas.pdf
http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/14-salut/73337-ltancant-les-escole
http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/14-salut/73337-ltancant-les-escole
http://www.elpunt.cat/
http://elmetgedigital.cat/doc/gripAblocaires.pdf
http://www.elmetgedigital.cat/grip_porcina_22.html
http://www.elmetgedigital.cat/grip_porcina_22.html


5 d'agost de 2009

Una veïna de Lloret de Mar de 35 anys d’edat s’ha convertit en la primera 
víctima mortal de la grip A a Catalunya i la vuitena a Espanya. La dona, que 
tenia antecedents d’una malaltia hepàtica, va morir abans-d’ahir a l’Hospital 
Josep Trueta de Girona per les complicacions respiratòries que li va provocar 
aquesta afecció. 

El TSJ de Catalunya anul·la el Decret Català de Teràpies 
Naturals
 9 de juliol de 2009, comb.cat

S’ha fet publica la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per la que es declara la nul·litat de la totalitat del Decret 31/2007, 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel que es regulen les condicions 
per a l’exercici de determinades teràpies naturals.

La Sentència fonamenta la nul·litat del Decret de Teràpies Naturals, en la 
manca de competència autonòmica per regular una matèria que està reservada 
a la legislació bàsica estatal reguladora de les professions sanitàries, 
continguda entre d’altres a Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias 

http://www.comb.cat/cat/juridics/assessoria/terapies_naturals.pdf
http://www.comb.cat/cat/juridics/assessoria/terapies_naturals.htm


(LOPS), que exigeix que l’exercici d’una professió sanitària ho sigui prèvia 
l’obtenció del preceptiu títol oficial que habiliti i possibiliti expressament 
l’exercici, i en la mesura que el Decret regula matèries pròpies de les 
professions sanitàries, entén la Sentència que està infringint les competències 
de l’Estat en matèria sanitària.

Una dona de 52 anys, segon cas greu a Catalunya per grip 
nova

elsinguladigital.cat, 6 de juliol de 2009

Una dona de 52 anys ha ingressat a l'Hospital de Bellvitge amb un quadre 
respiratori greu per la grip nova, segons el departament de Salut. Aquest cas 
se suma al de l'home de 32 anys ingressat a l'Hospital de Joan XXIII de 
Tarragona, i que segueix greu però estacionari. La dona, amb antecedents 
d'obesitat, està ingressada a la UCI de l'hospital, presenta una grip A(H1N1) 
amb pneumònia i evoluciona favorablement dins la gravetat. 

http://www.elsingulardigital.cat/
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