
Accident d'avió a l'aeroport de Barajas

Vilaweb.cat, 20 d'agost de 2008

Més de cent morts en l'accident d'un avió d'Spanair a l'aeroport de Madrid

S'han comptabilitzat 27 supervinents, vuit d'ells molt greus · S'apunta com a causa la fallada 
d'un motor · El vol accidentat és el JK5022 que es dirigia a les Illes Canàries

El Consell de Seguretat Nuclear proposa una sanció exemplar de vint-i-
dos milions d'euros a Ascó

Vilaweb.cat, 18 d'agost de 2008

És la sanció més elevada que s'ha imposat mai a cap central del país · Els ecologistes 
acusen el CSN de minimitzar l'abast de l'incident

El centre d'Atenció Primària Sardenya i UBAE promocionen l'activitat 
física

Estiu 2008, eapsardenya.cat

Les rutes del benestar apropen els gimnasos a persones no 
habituades a practicar exercici físic. Es prescriu en les consultes de 
metges i infermeres activitat física de manera individual. Es 
promouen activitats amb la gent gran i grups de risc. 

Els millors continguts mèdics per a l'estiu 

Comb.cat

COMB.cat presenta una selecció dels millors continguts publicats des de setembre de 2007 fins 
juliol de 2008.

Els metges de família van a promocionar-se a les facultats
8 d'agost de 2008, Diariomedico

Semfyc vol promocionar la Medicina de Família des del grau de manera que els estudiants 

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2971478&p_edi=General
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/desarrollo/1151325.html
http://www.comb.cat/cat/actualitat/articles_events/report.asp?Id=11
http://www.eapsardenya.cat/
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2969510


escullin l'especialitat (gairebé  500 places MIR vacants des de 2006) i es redueixi el dèficit 
mèdic que té l'Atenció Primària. 

Perills dels tatuatges i els pircings

6 d'agost 2008, diario médico

Darrerament estan de moda els tatuatges i els pircings. Cal conèixer tots els riscos per a la 
salut d'unes pràctiques que tenen una repercussió per a tota la vida en el nostre cos.

 Per saber-ne més

Salut activa la fase 2 del Pla d’Actuació per 
prevenir els efectes de l’onada de calor

5 d'agost de 2008, naciodigital.cat

 
El Departament de Salut ha estat informat per Meteocat d’un avis 
de situació meteorològica de risc per episodi d’ onada de calor que 
es mantindrà durant  dimarts, dimecres i continuarà fins dijous. 
Aquesta situació es probable que afecti a tot el territori. Per tant, i 
d’acord amb el Pla d’Actuació per prevenir els efectes de l’onada 
de calor sobre la salut, s’activa la fase 2 d’alerta que inclou:
a) Intervencions específiques actives a l'àmbit de l'atenció 
primària de salut, tant a domicili com ambulatòries, per a les 
persones més fràgils segons el cens. 

b) Intervenció dels serveis socials en la detecció de les persones més fràgils per tal de donar-
los l’atenció més adient.

c) Redistribució, en els centres d’internament, dels pacients més fràgils cap a àrees 
climatitzades. 

d) Serveis telefònics. Sanitat Respon facilitarà informació i consells a la població que ho 
sol•liciti i es coordinarà amb els serveis assistencials, en cas de detecció de persones 
vulnerables amb problemàtiques específiques: mèdiques (malalties cròniques, tractaments, 
etc.) i socials (gent gran que viu sola, condicions de precarietat, etc.).

http://www.naciodigital.cat/?seccio=noticies&accio=veure&id=9680
http://tecno12-14.info/pircing.htm
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/entorno/es/desarrollo/1153272.html
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