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Número 25: Aviso sobre a parotidite - A auga nas fontes públicas - Dengue na Illa de
Madeira
Número 24: Vixilancia da enfermidade polo novo coronavirus en Galicia
combater os piollos

- Cómo

Número 23: 18 de novembro: Día europeo para o uso prudente dos antibióticos
importancia da detección precoz da infección polo VIH

-A

Número 22: Os cogomelos cocíñanse... xunto coa caza
Número 21: Alimentación e saúde, xente con vida
chiromas e chiroflu

- Inmobilización cautelar de

Número 20: Exclusión de escolas infantís e colexios: Cando está recomendada?
Enfermidade man-pé -boca - O 24 de outubro comeza a campaña de vacinación
antigripal

-

Número 19: Nova indicación da vacina conxugada antipneumocócica trecevalente
Dous casos de infección por un novo coronavirus
Número 18: O herpes zóster nos primeiros seis meses da reforma das EDO
antitetánica: Qué facer ante unha ferida?
Número 17: A parotidite nos primeiros seis meses da reforma das EDO

-

- Profilaxe

- As chinches

Número 16: A sífilis e a gonococia nos primeiros 6 meses da reforma das EDO
Hepatite B: Está máis preto do que pensas

-

Número 15: Os primeiros seis meses da reforma das EDO en atención primaria - A
varicela nos primeiros seis meses da reforma das EDO - O risco de infección humana
polo West Nile virus en Galicia
Número 14: Brote de Ántrax en usuarios de heroína - Control da calidade das augas
de baño
Número 13: Brote por tiña corporis nunha residencia da terceira idade
carrachas: Enfermidades que transmiten e prevención

- Tempada das

Número 12: Saúde e vagas de calor - Onde atopar información para viaxeiros Utilización de EMLA crema e risco de metahemoglobinemia
Número 11: Anisakis: unha nova... vella - A situación da parotidite en Galicia: Cal é o
grupo de maior risco? - Actuacións ante un caso de parotidite epidémica (vírica)
Número 10: A interferencia da industria do tabaco - Gastroenterite por salmonella - A
importancia da data de apertura dun novo episodio rexistrado en IANUS
Número 9: O virus do papiloma humano nas mulleres galegas: A vantaxe da vacina
Novos brotes debidos á DSP

-

Número 8: Situación da hepatite A en Galicia: A profilaxe - A meninxite vírica: Medidas
de prevención - IANUS: Nova presentación ao rexistrar unha EDO
Número 7: Dous brotes debidos á toxina diarréica dos moluscos (DSP) - A tose
ferina: Manexo de casos, manexo de contactos - Novo caso de sarampelo en Galicia

Número 6: Tuberculose: A importancia da detección precoz
sarampelo - O A-Z da Saúde Pública

- A Eurocopa 2012 e o

Número 5: A intoxicación por consumo accidental de estramonio - Campilobacteriose
en atención primaria - Uso ambulatorio de antibióticos en Galicia durante 2009 e 2010

Número 4: A shigelose e a declaración de alerta por Saúde Pública - Nota importante
sobre a codificación da parotidite epidémica/papeiras - Onde atopar na web venres
epidemiolóxico
- Por
Número 3: Casos de rubéola na comunidade de Madrid en cidadáns romaneses
qué notificar a sospeita dun brote presumiblemente alimentario? - Brote de escabiose
nun centro ocupacional
Número 2: As trabadas de animais e o control da rabia en Galicia - A gripe: Razóns
para rexistrar o episodio en IANUS - Cómo rexistrar as EDO en IANUS
Número 1: Presentación de venres epidemiolóxico - A reforma das enfermidades de
declaración obrigatoria en Galicia - A declaración obrigatoria de enfermidades en
atención primaria

