
Diari de GironaDIJOUS, 24 D’OCTUBRE DE 20194

 TELEFONS D’INTERÈS URGÈNCIES MÈDIQUES 061 CREU ROJA 972 22 22 22 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA 902 760 050 DEPARTAMENT DE SALUT A LES COMARQUES DE GIRONA 972 20 00 54 HOSPITAL
JOSEP TRUETA 972 94 02 00 HOSPITAL SANTA CATERINA 972 18 26 00 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00 HOSPITAL DE PALAMOS 972 60 01 60 HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 972 26 18 00 HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL 972 73 00 13 HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA 972 35 32 64 CLÍNICA GIRONA 972 21 04 00 CLÍNICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES 972 57 02 08  CLÍNICA BOFILL 972 204 350

DdGBARCELONA

■ Una gran majoria de dones en
l’etapa de la menopausa  pateixen
algun tipus de símptomes, com
ara fogots, cefalea o vertigen, en-
tre d’altres. La isioteràpia, gràcies
a tècniques com la pelviperineo-
logia, la gimnàstica hipopressiva,
el biofeedback o l’electroestimu-
lació, pot reduir i eliminar els efec-
tes de la menopausa.

La isioteràpia ajuda
a reduir els símptomes
de la menopausa 

DdG FIGUERES

■ La pàgina web del projecte pe-
diàtric DAREmpordà, impulsat
per la Fundació Salut Empordà i
la Universitat Oberta de Catalu -
nya, ha rebut la certiicació del
Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) com a Web Mèdic Acre-
ditat (WMA). El programa garan-
teix la qualitat i la coniança de la
informació sanitària que s’ofereix
a internet i la seva adhesió és to-
talment voluntària. Un cop un

portal digital ha obtingut aquesta
distinció, els usuaris el poden
identiicar fàcilment gràcies al se-
gell de certiicació WMA. Així, pa-
cients, ciutadans i professionals
de la salut saben que el contingut
d’aquesta pàgina és iable perquè
ha passat una revisió i un control
per part d’una organització pro-
fessional independent i de refe-
rència com és el CoMB. El sistema
d’acreditació del Col·legi de Met-
ges de Barcelona es basa en els
Principis de Bona Pràctica adhe-
rits al codi de Deontologia de
CoMB. Amb més de  anys d'ac-
tivitat, s'ha convertit en el segell
amb major nombre d'ailiats a tot
l'estat espanyol i compta amb més
de  webs certiicats. 

El Col·legi de Metges
certiica el portal web
DAREmpordà
L’acreditació serveix
per garantir a l’internauta
que la informació de la
pàgina és científica i rigorosa 

ACNBARCELONA

■ L’Agència de Salut Pública de
Catalunya del Departament de
Salut (ASPCAT) ha rebut l'alerta
de l'Agència Espanyola de Segu-
retat Alimentària i Nutrició (AE-
SAN) per un brot d'infecció ali-
mentària causat suposadament
pel bacteri listèria en productes
carnis a Alemanya. L'empresa fa-
bricant és Wilke i com a mesura
de precaució s'ha procedit a reti-
rar del mercat tots els lots de pro-

ductes carnis de qualsevol data de
caducitat d'aquesta marca, que
majoritàriament són salsitxes ti-
pus frankfurt. Els productes afec-
tats per l'alerta porten el segell
ovalat amb la identiicació DE EV
 EG. Salut no té constància ara
com ara que cap persona estigui
afectada a Catalunya ni sospita de
cap cas.

A Catalunya s'han distribuït, a
diferents magatzems, grans su-
perfícies i establiments minoris-
tes, productes com salsitxes bock-
wurst, bratwurst i rostbratwurst,
entre d’altres; pernil curat i fumat
o salami. Es recomana a les per-
sones que tinguin a casa algun
d'aquests productes que no els
consumeixin i els retornin.

Retiren productes carnis
de la marca Wilke per un
possible brot de listèria

Es recomana a les persones
que tinguin a casa algun
d’aquests aliments que no els
consumeixin i els retornin

DdGBARCELONA

■ La setmana passada, el Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM)
va impulsar un vídeo per cons-
cienciar sobre la importància de
la reanimació cardiopulmonar al
ritme de Stayin’ Alive dels Bee
Gees. L’acció es desenvolupa en
una peixateria, quan un noi cau
desplomat mentre l’atenen. Amb
un to humorístic, el vídeo del SEM
vol captar l’atenció del públic i en-
grescar-lo a practicar la reanima-
ció cardiopulmonar amb una can-
çó que marca perfectament el rit-
me que s’ha de seguir quan es fan
les compressions toràciques.

La reanimació cardiopulmonar
pot salvar la vida de la persona que
pateix una aturada cardiorespira-
tòria, i avui dia només es realitza a
 de cada  persones que la patei-
xen fora de l’hospital.

Sota el lema d’aquest any, Tots
els ciutadans del món poden salvar
una vida, i l’etiqueta JofaigRCP,
el SEM va organitzar també una
sèrie d’activitats per involucrar
tant els adults com els nens en una
tècnica que salva vides i en l’alerta
als serveis d’emergències. La set-
mana passada, a deu municipis
arreu de Catalunya, professionals
voluntaris del SEM van ensenyar
de manera teòrica i pràctica a fer
maniobres de reanimació cardio-
pulmonar (RCP); el ritme de les
compressions, la pressió que cal
fer i la ventilació adient.

La reanimació
cardiopulmonar
al ritme de «Stayin’
Alive», nova
iniciativa del SEM

DdG L’ESCALA

■ Aquest mes d’octubre l’ABS
l’Escala ha començat les sis ses-
sions grupals de deshabituació ta-
bàquica, que s’acabaran el  de
novembre. L’horari és de  h a 
h els dijous a les instal·lacions del
CAP de l’Escala. Anualment els
professionals escalencs ofereixen
dues tongades d’aquestes troba-
des, una ara a la tardor i l’altra pas-
sades les festes de Nadal.

En aquesta ocasió el programa
compta amb vuit participants que
s’hi han apuntat voluntàriament
després de passar un cribratge per
part dels professionals sanitaris. A
l’hora de proposar-los formar part
del programa es tenen en compte
diferents aspectes dels usuaris,
com el grau de dependència o la
motivació per deixar de fumar. 

Aquestes trobades són conduï-
des per dues infermeres i puntual-
ment compten amb la col·labora-
ció d’un metge. L’objectiu és que
quan els participants acabin el
programa hagin deixat de fumar.
Perquè ho aconsegueixin, a cada
sessió s’aprofundeix en un aspec-
te concret del tabaquisme: els im-
pactes negatius de fumar, els
components del tabac, l’addicció,
les tècniques per reduir el con-
sum de cigarretes, la importància
de l’alimentació i l’exercici físic o

l’ajuda de medicaments en el cas
que sigui necessari, entre d’altres
aspectes. 

A més, als participants se’ls fa
un seguiment personalitzat amb
un carboxímetre per mesurar els
nivells de CO i un control del pes
corporal i de la pressió arterial.
Les sessions volen ser un espai de
participació, debat i suport mutu,

perquè els usuaris puguin com-
partir inquietuds, diicultats o ex-
periències personals.

Aquesta iniciativa s’emmarca
en el conjunt d’accions que es
duen a terme a l’ABS l’Escala per
conscienciar de la necessitat de
deixar de fumar, com són la cele-
bració de la Setmana Sense Fum
o del Dia Mundial sense Tabac. 

El , l’hospital de Figueres
va registrar un ingrés diari  per cul-
pa del tabac. El motiu va ser  la
malaltia pulmonar obstructiva
crònica, una afecció causada di-
rectament pel consum de tabac i
que provoca problemes respira-
toris. Cada any es diagnostiquen
a Figueres entre  i  nous casos
de càncer de pulmó.

L’Escala ofereix sessions per a
usuaris que volen deixar de fumar
Són sis trobades de dues hores per donar eines i oferir suport a les persones que volen
abandonar el consum de tabac Les sessions tenen lloc al CAP del municipi fins al 6 de novembre

El 2018, l’hospital de Figueres va registrar un ingrés diari per culpa del tabac. ARXIU/DdG
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