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Rajoy contestarà aquest 
dimecres al Congrés sobre les 
conseqüències del Brexit i les 
inversions a Catalunya

El Parlament votarà aquest 
dimecres les conclusions de la 
comissió anticorrupció

Rubalcaba demana reconèixer 
la singularitat de Catalunya: 
"Ja no val només" invertir més

EUROPA PRESS

Els pneumòlegs demanen que el permís de transportista revisi 
l’existència d’apnea del somni
Els pneumòlegs han reclamat que els estudis mèdics per a l'obtenció del permís de conduir per a transportistes 

incorporin anàlisis per detectar l'existència de la síndrome d'apnea del somni, una mesura que es debatrà en la 

XXXV Diada Pneumològica, han anunciat els seus organitzadors aquest dijous en un comunicat. 

Aquest text és un servei de l'agència Europa Press. VilaWeb no ha 

intervingut ni en la selecció, ni en la redacció, ni en el contingut de 

la notícia.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

Els pneumòlegs han reclamat que els estudis mèdics per a l’obtenció del permís de 

conduir per a transportistes incorporin anàlisis per detectar l’existència de la 

síndrome d’apnea del somni, una mesura que es debatrà en la XXXV Diada 

Pneumològica, han anunciat els seus organitzadors aquest dijous en un comunicat.

Subscriure'm

Alhora, debatran la necessitat de demanar responsabilitats legals als conductors 

que tenen la síndrome diagnosticada i no segueixen un tractament, ja que des del 

2016 tenen l’obligació legal de certificar que estan sent tractats.

La Diada Pneumològica, organitzada per la Societat Catalana de Pneumologia i 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, també tractarà l’evidència creixent 

de la influència dels factors ambientals en l’asma.

A més del tabac i la contaminació ambiental, ja coneguts, es tractarà l’efecte de la 

manipulació alimentària i els químics que es troben en pesticides, cosmètics, 

envasos de plàstic o begudes i el risc que suposen especialment en els primers anys 

de vida.

D’altra banda, s’analitzaran les dades de supervivència dels trasplantaments de 

pulmó a Catalunya, superior a la mitjana, sent el tercer lloc del món amb més 

trasplantaments per milió d’habitants.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost 
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu 
aquí.]
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Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.
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Compra sense despeses
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Salva a las abejas
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amenazan!
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Onze morts pel cap baix en un 
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