
Les societats valenciana, balear i catalana de medicina familiar i 
comunitària celebren el segon congrés conjunt de la seva història

19 de maig de 2008

Millorar el control dels diabètics, un dels reptes dels metges valencians, balears i catalans que 
es reuniran a Castelló de la Plana.

Una mutació del virus de la grip aviar converteix en inútil el Tamiflu

L'Estat ha gastat gairebé 120 milions € per acumular dosis de l'antiviral 
El país   15/05/2008   

120 milions d'euros en fàrmacs poden acabar a les escombraries si es confirmen els darrers 
estudis sobre el virus que causa la grip aviar, l'anomenat H5N1. El treball,  publicat a Nature, 
indica que el medicament que més s'ha emmagatzemat en previsió d'una possible pandèmia 
podria ser ineficaç.

Catalunya inclourà l'atenció podològica dels diabètics entre les 
prestacions del sistema públic de salut
Ja fa més d'una dècada que es fa en diversos hospitals i proveïdors del sistema públic

Barcelona 16 de maig de 2008

 La consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, ha posat a informació 
pública el projecte de decret pel qual es regularà l'atenció podològica de les 
persones diabètiques amb patologies vasculars cròniques, una nova 
prestació del catàleg financiat públicament. La iniciativa es portarà a terme 
en compliment del programa  del govern.

http://www.congres.camfic.org/congres_castello/Docs/Nota2_CCastello.pdf
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mutacion/virus/gripe/aviar/convierte/inutil/Tamiflu/elpepusoc/20080515elpepisoc_8/Tes


La Conselleria balear de Salut inicia la implantació de la recepta electrònica a 
Mallorca 

Està previst que a finals de 2008 la recepta "sense papers" estigui disponible a tota les Illes Balears 

Ciutat de Mallorca (1/5-05-08).- La Conselleria balear de Salut ha posat en marxa la 
implantació de la recepta electrònica a Mallorca, un sistema que permet als usuaris aconseguir 
la medicació de manera més còmoda i ràpida, i que farà desaparèixer gradualment les 
tradicionals receptes de paper. Mitjançant aquest sistema, el pacient només haurà de presentar 
la targeta sanitària individual al metge i, posteriorment, en qualsevol oficina de farmàcia.

Ha mort Carlos Cristos metge de família 

5 de maig de 2008 a semfyc.es

    
Carlos Cristos, metge de família de 47 anys d'edat, que vivia a Mallorca, va 
ser  diagnosticat d'atròfia sistèmica múltiple, una malaltia neurodegenerativa, 
invalidant i mortal. Sabuda la gravetat, Carlos Cristos demana al seu amic i 
director de cinema, Antoni Canet, que filmi la seva lluita per la vida i una mort 
dignes.

http://www.semfyc.es/es/noticias/destacadas/listado/las+alas+de+la+vida/
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