N EW SL ET T ER

15 de junho
de 2010

Cresce os casos de câncer em países em desenvolvimento
Países em desenvolvimento responsáveis por 63% das mortes por
câncer e 56% de novos casos. Estas são as conclusões de uma recémlançada ferramenta estatísticas do câncer. A ferramenta on-line
chamado Globocan 2008 foi lançado pela OMS Agencia Internacional
para Pesquisa sobre o Câncer. A ferramenta interativa pode produzir
mapas e gráficos de casos de câncer que ocorrem em todo o mundo.
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Restrições instadas sobre os esforços de fabricantes
de cigarros para atrair mulheres ao vício de fumar
Para ajudar a proteger mulheres contra os efeitos
letais do fumo, os países das Américas devem
implementar rapidamente medidas de controle do
tabaco, incluindo proibição total de publicidade,
promoção e patrocínio pelas empresas de tabaco e
proteção contra a exposição dos fumantes passivos,
disse hoje o Diretor da Organização Pan Americana de
Saúde (OPAS) Dr. Mirta Roses
Leia mais

Essas diretrizes foram desenvolvidas pelo Sudeste
Asiático Grupo Multidisciplinar Regional
Consultivo de Gestão de Enfermagem e
Obstetrícia da força de trabalho. Eles são para
justificar os países-membros a administrar
questões prioritárias enfrentar a força de
trabalho de enfermagem e parteiras identificadas
nas avaliações em profundidade pais.
Clique aqui para baixar as diretrizes

A campanha mundial de 2010 se concentra
em Jovens Doadores, com o slogan “Sangue
novo para o mundo”. Ela espera que uma
nova geração de idealistas e motivados
doadores voluntários de sangue formarão
um conjunto que fornece o sangue mais
seguro possível para usar onde e sempre que
for necessário para salvar vida. Em eventos e
atividades em todo o mundo, a juventude
será o foco do dia.
Saiba mais

Verificação da realidade para o sonho
americano
Legislação recente dos EUA é projetada para
expandir a cobertura e mudar a forma que o
seguro é vendido, mas não resolve problema
subjacente do sistema de saúde: os custos.
Leia mais
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