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En aquest
apartat podeu
trobar una petita
explicació dels
diferents tipus de
contaminants
ambientals als
quals estem
exposats i com
poden afectar la
salut dels nostres
nens

Us presentem la nova web del projecte INMA!!!!
www.proyectoinma.org

Contacta amb nosaltres
Per a contactar amb
nosaltres pots fer-ho:
● a través de la pàgina
web, clicant a sobre de la
paraula ‘Contacte’ que
trobaràs a l’esquerra i al
peu de pàgina de totes les
planes de la pàgina web, i
en la que t’apareixerà
aquesta plana:
● o bé enviant-nos un
correu electrònic a:
inma@imim.es

Amb aquest nova pàgina web podreu anar coneixent com va evolucionant el
projecte, quins resultats estem obtenint a partir de les dades que recollim, i tota la
informació no tant sols relacionada amb la cohort de Sabadell, sinó també amb les
demés cohorts que formen part del projecte.
Volem que sigui un instrument útil per a tots vosaltres i que serveixi d’enllaç directe amb
nosaltres. Serà una web activa en la que tindrem tot el contingut actualitzat perquè
pugueu estar ben informats en tot moment!!

Consulteu a la portada les últimes noticies relacionades amb el Projecte!!!
En nom de tot l’equip investigador INMA-Sabadell volem agrair-vos un cop més la
confiança que heu dipositat en el projecte des del seu inici i la vostra participació
desinteressada en les diferents visites i entrevistes. Gràcies a tots vosaltres podrem obtenir
resultats que ens permetran millorar la salut dels nostres nens.

Moltes gràcies a tots i totes!!

Àrees d’estudi

Presentació del Projecte INMA
En aquest
primer
apartat
podeu tenir
una visió
general del
projecte.

En el projecte INMA
participen mares,
pares i nens de
7 àrees d’Espanya

En aquest apartat us
informarem de tots els
resultats que vagin sortint
de l’estudi.
Si voleu accedir a l’article
complert, ens el podeu
demanar directament, o
bé consultar-lo vosaltres
mateixos a la pàgina web
del
Medline
(on
es
guarden la majoria de
publicacions científiques)
a partir del link que
trobareu.

En aquest apartat
trobareu totes les
noticies relacionades
amb el Projecte que
van sortint tant a la
premsa escrita, la
radio o la televisió.
Escolta l’entrevista a Radio Sabadell feta a l’Antònia
Pozas i la Joana García, dues mares INMA, i a la
Silvia Fochs, una de les nostres infermeres!!!

A dins de cada una de les àrees d’estudi, trobareu:
● els protocols d’investigació i qüestionaris utilitzats a cada una de les
visites que us anem fent
● els resultats científics que anem obtenint a partir de les dades recollides
● tots els butlletins que us hem fet arribar des de l’inici de l’estudi
● tots els membres de l’equip investigador que participem a l’estudi, amb
una petita explicació de qui som, en què treballem i on treballem

