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L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir els límits de melamina en aliments líquids i sòlids, en 1 i 2,5 mil·ligrams per quilo, respectivament,
amb la ﬁnalitat de combatre els efectes tòxics d'aquest compost de resina. A ﬁnals de 2008, llet contaminada amb melamina (compost que s'utilitza en la
fabricació de plàstics), va provocar la mort a Xina
d'almenys sis nens i en va intoxicar al voltant de
300.000, una catàstrofe que, segons Jorgen Schlundt,
director de Seguretat Alimentosa de la OMS, «ha accelerat aquest acord inaudit». La decisió va ser presa per unanimitat entre els experts que, en representació dels 182 països signataris, participen des
d'ahir i ﬁns al divendres a Ginebra en la sessió anual de la Comissió de Codex d'Alimentació, cos creat
el 1963 per l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i la OMS per desenvolupar reglaments d'alimentació. La directora de Nutrició i Consum de FAO, Ezzeddine Boutrif, va assegurar que el
cos humà «pot tolerar límits de melamina per sota
de l'establert, però mai superiors». «Ara depèn dels
països -va afegir- aplicar aquests límits».

PÍNDOLES

XIFREN ELS NIVELLS MÀXIMS DE
MELAMINA EN ELS ALIMENTS
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CONDEMNEN L’ICS A PAGAR
128.943 D’EUROS A UN PACIENT
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
condemnat l'Institut Català de la Salut (ICS), dependent de la Generalitat, a indemnitzar amb
128.943 euros a un pacient a qui, davant les complicacions en una operació de càncer de recte, li van
practicar una colecistectomia sense el seu consentiment previ. En la sentència, la secció quarta del
TSJC entén que els metges que van operar el pacient
a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona)
el desembre de 2001 haurien d'haver-li demanat prèviament la seva autorització per poder-li practicar la
colecistectomia (extracció de la vesícula biliar), ja
que aquesta intervenció no era d’«urgència vital» i a
més, és habitual quan es compliquen les operacions
a què es va sotmetre. El pacient va denunciar que a
més de la resecció del recte per l’extirpació d'un tumor, els metges li van practicar en el mateix acte quirúrgic una colecistectomia (que li va deixar com a seqüela la incapacitat permanent per treballar) després que en el postoperatori immediat patís una hemorràgia massiva. Segons el tribunal, l'hemorràgia
i les posteriors incidències no eren improbables des
del moment que els metges sabien que el pacient tenia pedres a la vesícula, pel que considera que haurien d'haver demanat prèviament la seva conformitat per fer-li aquesta operació si sortien complicacions.

La Creu Roja instal·larà una
carpa a Palamós per informar
dels riscos de l’exposició solar
 A banda d’omplir un qüestionari, els visitants podran conèixer

quin nivell d’hidratació té la seva pell així com també la melanina
ANIOL RESCLOSA
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L’Assemblea Local de la Creu
Roja a Palamós, juntament amb els
laboratoris dermatològics Avène
instal·laran a Palamós el proper
dissabte, 10 de juliol la tercera
edició de la «Carpa de Protecció
Solar». Aquesta iniciativa té com a
objectiu informar el públic dels riscos que les persones poden patir
com a conseqüència d’una exposició solar excessiva i també la de
conscienciar la població de la necessitat d’utilitzar una protecció solar adequada segons cada tipus de
pell.
La carpa serà atesa per farmacèutiques especialitzades i per voluntaris de Creu Roja i durant tot
el dia es realitzaran estudis gratuïts i individualitzats que permetran
conèixer com reacciona la pell a
l’exposició solar i saber així l’índex
de protecció solar que necessita
cadascú.
Els visitants que entrin a la carpa hauran d’omplir un qüestionari
que servirà per conèixer com re-

Realització d’una de les proves a Girona.

acciona la seva pell a l’exposició solar i determinar quin fototipus de
pell té. Aquestes dades s’introduiran en un aparell que medirà la
melanina i ﬁnalment la prova es
completarà medint la hidratació de
la pell amb un higròmetre ja que
un dels primers efectes de la radiació solar es la deshidratació.

També s’entregaran fulletons
informatius i mostres de cremes
protectores. En aquest mateix punt
els voluntaris de Creu Roja aproﬁtaran per fer la venda de les butlletes del Sorteig de l’Or que se celebrarà el proper 22 de juliol. La
carpa estarà situada a l’avinguda
Catalunya durant tot el dia.

L’ocupació entre els discapacitats
creix un 18% des de gener de 2010
MARC MARTÍ

 En total, s’han contractat

a l’Estat espanyol 23.876
persones, gairebé 4.000
més que l’any passat
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TRACTAR L’ARTRITIS A TEMPS
MINIMITZA ELS SEUS EFECTES
Si l’artritis reumatoide (AR) es diagnostica i es tracta a temps, les probabilitats de sofrir conseqüències
a llarg termini són mínimes o nul·les i el pacient pot
dur una vida pràcticament normal. Així ho va indicar el doctor José María Álvaro-Gracia, del Servei de
Reumatologia de l'Hospital Universitari de La Princesa a Madrid, durant la presentació, en una roda de
premsa, d'una nova teràpia biològica contra aquesta malaltia. Alejandro Bassa, cap de Secció de Reumatologia de l'Hospital Universitari La Pau de Madrid, va informar que un de cada dos-cents adults
majors de vint anys pateix AR, i que el 70% dels afectats són dones.
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TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 CREU ROJA 972 20 04 15 CONSORCI DEL
TRANSPORT SANITARI 972 41 00 10 DEPARTAMENT DE SALUT A LES
COMARQUES DE GIRONA 972 20 00 54 SANITAT RESPON 902 11 14 44
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
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L'ocupació per a persones amb
discapacitat va créixer un 18 per
cent durant els cinc primers mesos de l'any, un període en què van
ser contractades gairebé 24.000
persones pertanyents a aquest
col·lectiu. Les últimes dades de
l'Observatori Estatal de la Discapacitat les va donar a conèixer
ahir la ministra de Sanitat i Política Social, Trinitat Jiménez, durant la seva visita al centre especial
d'ocupació que la Fundació Juan
XXIII té a Madrid.
Entre l’1 de gener i l’1 de juny de
2010, la contractació de persones
amb discapacitat ha augmentat un
18,37%, i en total s'ha contractat
23.876 persones, 3.706 més que en
el mateix període de l'any passat.
La ministra de Sanitat va destacar
a més, l'increment del nombre de
contractes ﬁxos, que han estat un
15% del total, i l'avanç en la contractació a través dels centres especials d'ocupació, que ha augmentat més d'un 31% en aquest
període.
El Ministeri que dirigeix Trini-

Dos treballadors de l’associació Mifas d’ajuda a discapacitats.

L’avanç en la contractació a
través dels centres especials
d’ocupació ha augmentat més
d’un 31% des de gener

tat Jiménez va recordar ahir que al
març de l’any passat el Govern va
engegar l'Estratègia Global d'Ocupació per a Persones amb Discapacitat 2009-2010, amb una dotació de 3.700 milions d'euros.
Aquesta Estratègia persegueix
augmentar les taxes d'activitat i d'ocupació i millorar les condicions
de treball de les persones amb

discapacitat. En els centres especials d'ocupació l'Executiu ha invertit 41,7 milions d'euros destinats
a la integració laboral de les persones amb discapacitat.
El Govern ha aprovat a més
aquest any el Pla Extraordinari de
Mesures per al Foment de la Inclusió Social i la Lluita contra la Pobresa 2010, que ﬁnança programes
especíﬁcs d'inserció sociolaboral
i de foment de l'ocupació. Trinitat
Jiménez també ha recordat que el
Govern incrementarà del 5 al 7% la
reserva de places per a persones
amb discapacitat en les convocatòries d'ocupació pública.

