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                és una publicació gratuïta, 

promoguda pels centres d’Atenció 

Primària autogestionats amb l’objectiu 

d’impulsar els hàbits saludables de la 

població. 

Web revista: www.fersalut.cat
Qualsevol suggeriment o comentari el 

podeu expressar per telèfon al 

93 446 02 33 o per internet a l’adreça 

electrònica icesalud@icesalud.com

salutfer

Facilitem el camí, 
augmentem la qualitat 

Destaquem en aquest darrer número de la revista el document-guia informatiu que ha elaborat el 

Catsalut dirigit als usuaris dels Centres d’Atenció Primària, amb l’objectiu de desburocratitzar  les 

consultes mèdiques.

Els professionals de la sanitat es troben sovint dins les seves consultes amb demandes que han de 

resoldre i que no són part de l’exercici mèdic. Aquest fet provoca endarreriment i saturació en la 

programació de visites i un allargament innecessari en la resolució de les necessitats dels usuaris. 

En un exercici de reflexió del propi sistema sanitari s’estableixen les guies de funcionament que 

permeten optimitzar el temps de dedicació de metges, metgesses, infermers i infermeres als pacients 

en l’àmbit que els pertoca: el diagnòstic, seguiment i guariment de malalties, a més de les tasques 

d’informació i prevenció.

Aquesta guia orienta als usuaris fent-los coneixedors en temes puntuals d’on i a qui s’han d’adreçar, i 

al personal sanitari sobre les pròpies funcions en els diferents nivells assistencials.

Com a equip assistencial rebem molt positivament aquesta acció informativa que permetrà sens dubte 

l’augment en la qualitat de l’assistència sanitària pública.

Equip d’Atenció Primària
ABS la Roca del Vallès

Editorial
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GENT GRAN 14
Recuperar la son
L’insomni és habitual en edats avançades 

perquè hi ha més factors que poden impedir el 

descans. Per a les persones de 70 anys, 6 hores 

de dormir són generalment suficients. 

SALUT 10 - 11
Autocura en la malaltia crònica
Una malaltia crònica és aquella que pot 

aparèixer a qualsevol edat i que no es cura. Per 

això, com que acompanyarà per sempre, cal 

saber-hi conviure. 

VIURE JOVE 15
Per què fumo?
No ens intentem justificar, el tabac no és cap 

panacea, sinó tot el contrari: malmet la salut i et 

crea una dependència física i psíquica. Proposa’t 

deixar de fumar!

SER PARES 13
Infància amb Salut
Es tracta d’un programa públic, implantat pel 

Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, que s’encarrega de revisar periòdi-

cament l’estat de salut dels més menuts. 

DONA I HOME 8 - 9
Trenca amb el tabac
“El fum és fatal”. Conscienciar-se’n, tant per al 

fumador actiu com per al passiu, és important 

precisament ara que el govern espanyol està 

ultimant la reforma de la Llei antitabac.

EL CAP DESTACA 4 - 5
Atenció i tràmits més àgils
Amb l’objectiu d’oferir una atenció i uns tràmits més 

àgils, disposeu d’una guia per conèixer millor el vostre 

centre d’atenció primària (CAP) i les atencions que us 

poden facilitar els professionals que hi treballen.
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Per una atenció i uns tràmits
més àgils al vostre CAP

Guia per conèixer millor el vostre centre d’atenció primària (CAP) 
i les atencions que us poden facilitar els professionals que hi treballen

Primeres visites
Sempre que no es tracti d’una urgència, demaneu
hora amb antelació per al vostre metge o met-
gessa del CAP. Ho podeu fer per telèfon i, en
molts centres, també per internet. Si no podeu
anar a la visita, aviseu perquè us programin de
nou la cita i alguna altra persona pugui aprofitar
l’hora.

Als metges i metgesses d’atenció especialit-
zada (excepte odontologia i ginecologia) no hi
podeu acudir directament, us hi adrecen des del
CAP. També us hi pot adreçar un altre metge o
metgessa d’atenció especialitzada o d’Urgències
de l’hospital; en aquests casos us donaran el full
de derivació i no cal que aneu al  CAP. Si només
us han recomanat que aneu a l’especialista, cal
que consulteu amb el vostre metge o metgessa
del CAP que, si cal, us hi adreçarà.

Segones visites i posteriors

Les segones visites a l’atenció especialitzada i
les posteriors es programen des del mateix
centre on es fa la primera visita. Les derivacions
entre metges o metgesses d’atenció especialitzada
i des d’Urgències es programen des del mateix
centre on us han atès.

Només quan la visita està programada per més
enllà d’un any el vostre metge o metgessa del
CAP ha de valorar si es renova la sol·licitud de
visita.

Proves diagnòstiques

Les proves diagnòstiques que us indiquen a l’a-
tenció especialitzada es programen directament
des de l’hospital o el centre on us han atès.
En la sol·licitud d’aquestes proves no hi intervé
el metge o metgessa del CAP.

Les proves que no siguin sol·licitades per pro-
fessionals del sistema sanitari públic i que vulgueu
demanar per interès personal (per exemple,
una prova de paternitat) o perquè us ho demana
una altra entitat (per exemple, per a una assegu-
rança de vida), no estan incloses en les prestacions
del sistema sanitari públic a què teniu dret amb
la targeta sanitària del CatSalut.

Receptes i altres 
prestacions farmacèutiques

El vostre pla de medicació és més accessible a
tots els i les professionals gràcies a la implantació
progressiva de la recepta electrònica i de la història
clínica compartida. El vostre metge o metgessa
és responsable de la medicació que us prescriu i
és important que conegui quins altres medicaments
esteu prenent. Si ho considera oportú també us
pot prescriure un tractament que us hagi receptat
un altre metge. A la unitat d’atenció a l’usuari del
centre sanitari us ajudaran a resoldre els dubtes
que tingueu i us orientaran en cas de controvèrsia
entre diferents prescripcions.

El CatSalut recomana la prescripció de medica-
ments genèrics, que tenen totes les garanties
de qualitat i eficàcia i contribueixen a millorar els
serveis sanitaris públics.

Continuïtat de la medicació
Quan l’especialista us prescriu un medicament
a càrrec del CatSalut l’ha d’incloure en el pla de
medicació de la recepta electrònica o bé n‘ha
de fer una recepta en paper. Quan la recepta es
fa en paper i la medicació ha de tenir continuïtat
cal que hi adjunti un informe clínic amb totes les
dades necessàries perquè el vostre metge o met-
gessa del CAP us pugui prescriure la continuïtat
del tractament.

Les receptes de la medicació de malalts crònics
que es prescriuen en paper es poden sol·licitar
a les unitats d’atenció a l’usuari i cal que estiguin
prèviament autoritzades pel vostre metge o met-
gessa del CAP. Si es fa amb recepta electrònica,
el pla de medicació ja contempla la continuïtat
del tractament.

Recomanacions de medicació
Els metges i metgesses d’atenció especialit-
zada (o quan us donen l’alta d’hospitalització)
us faran una prescripció dels medicaments amb
recepta electrònica o en paper. Si no us prescri-
uen un medicament però sí que el recomanen
en el seu informe clínic, llavors us heu d’adreçar
al vostre metge o metgessa del CAP perquè en
valori la prescripció.

Validacions especials

Consultes privades
Les prescripcions que fan els metges en una
consulta privada no es poden substituir per
prescripcions a càrrec del CatSalut.

Els metges i metgesses del sistema sanitari pú-
blic no tenen l’obligació de prescriure una medi-
cació si no estan d’acord amb el tractament, en-
cara que l’hagi indicat un altre professional, ja
sigui del sistema públic o del privat.

Certificats, comunicats, 
informes i justificants

Els metges i metgesses només poden certificar
o justificar aspectes derivats d’un acte assis-
tencial o documentats en la història clínica
(per exemple per a absències laborals, baixes
escolars, etc.). 

Certificats sobre l’estat de salut
Els podeu demanar al vostre CAP. El metge o
metgessa del CAP us el farà amb la informa-
ció de la història clínica. Quan aquests certifi-
cats es fan per respondre a una exigència legal
(per exemple, un certificat de defunció) estan in-
closos en les prestacions del CatSalut i no s’han
de pagar. Per a altres finalitats, com ara presen-
tar-se a unes oposicions, demanar una subven-
ció o un ajut, o inscriure’s en un a activitat d’oci
o esportiva, cal abonar-ne una taxa establerta.

Baixes laborals 
per incapacitat transitòria 
i comunicats de continuïtat

A la vista de la història clínica i de la valoració
del pacient, el vostre metge o metgessa del CAP
fa la baixa laboral. I periòdicament certifica els
comunicats de baixa d’acord amb el vostre estat
de salut. Ho pot fer personalment o amb signa-
tura electrònica, de manera que els podeu recollir
directament a les unitats d’atenció a l’usuari.

Justificant de presència al CAP
Quan necessiteu un justificant de presència al
CAP per haver-hi estat atesos, haver-hi fet gestions
o haver-hi acompanyat algú, l’heu de demanar
a la unitat d’atenció a l’usuari després d’haver
estat atesos.

Altres certificats no sanitaris
Els certificats de naixement, defunció i fe de vida,
els heu de demanar al Registre Civil.

La falta d’assistència a escola d’un nen o jove
per malaltia, quan no han estat atesos per cap
professional sanitari, l’han de justificar davant
de l’escola els seus pares o tutors.

Els medicaments que necessiten una 
validació especial han de ser validats al 
centre on el metge o metgessa els ha pres-
crit, sigui l’hospital o sigui el CAP.

L’ABS la Roca destaca...
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hora amb antelació per al vostre metge o met-
gessa del CAP. Ho podeu fer per telèfon i, en
molts centres, també per internet. Si no podeu
anar a la visita, aviseu perquè us programin de
nou la cita i alguna altra persona pugui aprofitar
l’hora.

Als metges i metgesses d’atenció especialit-
zada (excepte odontologia i ginecologia) no hi
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CAP. També us hi pot adreçar un altre metge o
metgessa d’atenció especialitzada o d’Urgències
de l’hospital; en aquests casos us donaran el full
de derivació i no cal que aneu al  CAP. Si només
us han recomanat que aneu a l’especialista, cal
que consulteu amb el vostre metge o metgessa
del CAP que, si cal, us hi adreçarà.

Segones visites i posteriors

Les segones visites a l’atenció especialitzada i
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i des d’Urgències es programen des del mateix
centre on us han atès.

Només quan la visita està programada per més
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CAP ha de valorar si es renova la sol·licitud de
visita.

Proves diagnòstiques
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tenció especialitzada es programen directament
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En la sol·licitud d’aquestes proves no hi intervé
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demanar per interès personal (per exemple,
una prova de paternitat) o perquè us ho demana
una altra entitat (per exemple, per a una assegu-
rança de vida), no estan incloses en les prestacions
del sistema sanitari públic a què teniu dret amb
la targeta sanitària del CatSalut.

Receptes i altres 
prestacions farmacèutiques
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progressiva de la recepta electrònica i de la història
clínica compartida. El vostre metge o metgessa
és responsable de la medicació que us prescriu i
és important que conegui quins altres medicaments
esteu prenent. Si ho considera oportú també us
pot prescriure un tractament que us hagi receptat
un altre metge. A la unitat d’atenció a l’usuari del
centre sanitari us ajudaran a resoldre els dubtes
que tingueu i us orientaran en cas de controvèrsia
entre diferents prescripcions.

El CatSalut recomana la prescripció de medica-
ments genèrics, que tenen totes les garanties
de qualitat i eficàcia i contribueixen a millorar els
serveis sanitaris públics.

Continuïtat de la medicació
Quan l’especialista us prescriu un medicament
a càrrec del CatSalut l’ha d’incloure en el pla de
medicació de la recepta electrònica o bé n‘ha
de fer una recepta en paper. Quan la recepta es
fa en paper i la medicació ha de tenir continuïtat
cal que hi adjunti un informe clínic amb totes les
dades necessàries perquè el vostre metge o met-
gessa del CAP us pugui prescriure la continuïtat
del tractament.

Les receptes de la medicació de malalts crònics
que es prescriuen en paper es poden sol·licitar
a les unitats d’atenció a l’usuari i cal que estiguin
prèviament autoritzades pel vostre metge o met-
gessa del CAP. Si es fa amb recepta electrònica,
el pla de medicació ja contempla la continuïtat
del tractament.
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Els metges i metgesses d’atenció especialit-
zada (o quan us donen l’alta d’hospitalització)
us faran una prescripció dels medicaments amb
recepta electrònica o en paper. Si no us prescri-
uen un medicament però sí que el recomanen
en el seu informe clínic, llavors us heu d’adreçar
al vostre metge o metgessa del CAP perquè en
valori la prescripció.

Validacions especials

Consultes privades
Les prescripcions que fan els metges en una
consulta privada no es poden substituir per
prescripcions a càrrec del CatSalut.

Els metges i metgesses del sistema sanitari pú-
blic no tenen l’obligació de prescriure una medi-
cació si no estan d’acord amb el tractament, en-
cara que l’hagi indicat un altre professional, ja
sigui del sistema públic o del privat.

Certificats, comunicats, 
informes i justificants

Els metges i metgesses només poden certificar
o justificar aspectes derivats d’un acte assis-
tencial o documentats en la història clínica
(per exemple per a absències laborals, baixes
escolars, etc.). 

Certificats sobre l’estat de salut
Els podeu demanar al vostre CAP. El metge o
metgessa del CAP us el farà amb la informa-
ció de la història clínica. Quan aquests certifi-
cats es fan per respondre a una exigència legal
(per exemple, un certificat de defunció) estan in-
closos en les prestacions del CatSalut i no s’han
de pagar. Per a altres finalitats, com ara presen-
tar-se a unes oposicions, demanar una subven-
ció o un ajut, o inscriure’s en un a activitat d’oci
o esportiva, cal abonar-ne una taxa establerta.

Baixes laborals 
per incapacitat transitòria 
i comunicats de continuïtat

A la vista de la història clínica i de la valoració
del pacient, el vostre metge o metgessa del CAP
fa la baixa laboral. I periòdicament certifica els
comunicats de baixa d’acord amb el vostre estat
de salut. Ho pot fer personalment o amb signa-
tura electrònica, de manera que els podeu recollir
directament a les unitats d’atenció a l’usuari.

Justificant de presència al CAP
Quan necessiteu un justificant de presència al
CAP per haver-hi estat atesos, haver-hi fet gestions
o haver-hi acompanyat algú, l’heu de demanar
a la unitat d’atenció a l’usuari després d’haver
estat atesos.

Altres certificats no sanitaris
Els certificats de naixement, defunció i fe de vida,
els heu de demanar al Registre Civil.

La falta d’assistència a escola d’un nen o jove
per malaltia, quan no han estat atesos per cap
professional sanitari, l’han de justificar davant
de l’escola els seus pares o tutors.

Els medicaments que necessiten una 
validació especial han de ser validats al 
centre on el metge o metgessa els ha pres-
crit, sigui l’hospital o sigui el CAP.
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els Governs TerriTorials 
de saluT

cap a un nou model de Governança
la salut és un pilar fonamental de la qualitat de vida de les persones, els beneficis de la qual van més enllà 
de l’esfera individual, estenent-se sobre un conjunt més ampli d’activitats, com ara l’educació, l’economia i 

les mateixes relacions socials.

L’evolució de la nostra societat i el canvi 

d’estils de vida han ampliat el conjunt de 

factors que influeixen en la salut de les 

persones. La cultura, la professió, el gènere, l’edat 

o el clima influeixen en les necessitats de salut 

i s’han de tenir presents a l’hora de formular i 

implantar les polítiques de salut.

La governablitat del sistema públic de salut, 

o la formulació i la implantació de polítiques 

públiques de salut amb capacitat de respondre 

a les demandes creixents i més diverses de salut, 

depèn, en gran mesura, de la col·laboració i 

cooperació entre els diferents actors. L’intercanvi 

d’informació entre administracions, la unitat 

d’esforços i una visió compartida, reforcen la 

qualitat i l’eficiència de les polítiques públiques.

La constitució dels Governs Territorials 

de Salut (GTS) busca precisament apropar 

salutfer6 salutfer 7

A la nostra comarca destaquem…

el govern de la salut a la diversitat del 

territori mitjançant un canvi de model a 

partir del qual es defineixen les polítiques 

públiques de salut. El nou model articula la 

interacció entre el govern, l’administració, 

els proveïdors de salut i els ciutadans amb 

una vocació de facilitar el diàleg entre tots 

els agents implicats territorialment per tal 

de millorar l’adaptació de les polítiques a 

les necessitats ciutadanes.
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objecTius i funcions dels GTs
Millorar l’adaptació de les polítiques •	

de salut a la diversitat social, demogràfica, 

laboral, epidemiològica, cultural, climàtica, 

i de transports i comunicacions de cada 

territori.

Donar “veu” als ajuntaments en la políti-•	

ca de salut seguint criteris de representativitat 

territorial.

Garantir la continuïtat en l’assistència •	

sanitària, facilitant l’accés a la salut a través de 

sistemes d’informació clínica compatibles i de 

l’homogeneïtat progressiva d’actuacions.

Millorar la informació de què disposen •	

ajuntaments i Generalitat per fer front als nous 

reptes de salut del territori i rendir comptes als 

ciutadans.

Incrementar la participació ciutadana i •	

crear un espai de comunicació, diàleg i influ-

ència dels ciutadans en el govern de la salut.

Facilitar la coordinació entre inter-•	

locultors.

GTs a la nosTra comarca
Al Vallès Oriental tenim tres Governs Ter-

ritorials que corresponen geogràficament 

amb l’àrea d’influència de cadascun dels 

tres hospitals. 

L’octubre del 2006 es va crear el GTS del Baix 

Vallès, posteriorment, a l’abril del 2008 es va 

crear el del Baix Montseny i finalment es va 

constituir el del Vallès Oriental, Sector Cen-

tral el proppassat novembre de 2009. 

I finalment el passat dia 4 de març es va 

constituir la Comissió de Coordinació d’Enti-

tats Proveïdores del Vallès Oriental que és un 

òrgan d’assessorament i consulta del Govern 

Territorial de Salut, especialment en matèria 

de coordinació dels recursos, millora de l’efi-

ciència i qualitat global de la prestació de 

serveis i la continuïtat assistencial a l’àmbit 

de la salut i de la dependència. 

La CCEP està integrada pels centres sanita-

ris (Hospital General de Granollers, Hospital 

de Mollet, Hospital de Sant Celoni, l’Institut 

Català de Salut, l’ABS de la Roca), sociosa-

nitaris (Fundació Santa Susanna i Fundació 

Vallparadís), de salut mental (Benito Menni, 

Hospital Sant Joan de Déu i l’Ajuntament de 

Granollers), d’altres proveïdors de serveis sa-

nitaris de suport de la comarca (VL Transport 

Sanitari, Fisiogestión, CERVA i l’Institut Ne-

frològic de Granollers) i l’Agència de Salut 

Pública del Vallès Oriental.

els GTs aProPen el Govern de la saluT a la diversiTaT del TerriTori

del Vallès Oriental
Central

I l’estructura organitzativa respòn a: 

Al Vallès Oriental tenim tres GTS 
que corresponen geogràficament 
amb l’àrea d’influència dels tres 
hospitals
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Dona i home

Trenca 
amb el Tabac

“EL FUM éS FATAL”. 
AqUESTA éS LA FRASE 
DE LA CAMPANyA 
D’INFORMACIÓ I 
SENSIBILITzACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE 
CATALUNyA SOBRE ELS 
EFECTES DEL FUM DEL 
TABAC. CONSCIENCIAR-
SE’N, TANT PER AL 
FUMADOR ACTIU COM PER 
AL PASSIU, éS IMPORTANT 
PRECISAMENT ARA qUE EL 
GOVERN ESPANyOL ESTÀ 
ULTIMANT LA REFORMA DE 
LA LLEI ANTITABAC I qUAN 
S’ACOSTA EL 31 DE MAIG, 
DIA MUNDIAL SENSE TABAC.

I és que si analitzem el contingut del 

fum dels cigarrets ens sorprendrem. Té 

més de 4.000 components, molts dels 

quals són actius farmacològics i almenys 43 

d’aquests són carcinògens. Entre ells, hi ha el 

quitrà, la nicotina, el cianur, metalls com el 

níquel, l’arsènic, el cadmi, el crom, el plom i 

substàncies radioactives com el poloni 210, 

el potassi 40, el radi 226, entre d’altres.

RefoRma leGal
Si ja l’any 2006 hi va haver un debat social 

sobre la Llei antitabac promoguda pel 

Ministeri de Sanitat i Consum en matèria de 

publicitat, venda i consum de productes de 

tabac, les discussions s’esperonen quan el 

govern pretén endurir-la. Fins ara es prohibeix 

fumar de manera general als llocs de treball 
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i als espais públics tancats, centres 

sanitaris i docents, universitats i 

centres de recerca.

Les crítiques s’han centrat en la seva 

aplicació en l’àmbit de la restauració i el 

lleure, sobretot en els locals més petits, 

en què s’ha deixat a mans dels propietaris 

decidir si es pot fumar o no. Des de llavors, 

trobem un cartell visible des de l’exterior 

que ens indica quina és la situació del local. 

Malgrat tot, són pocs aquells que han 

prohibit totalment el fum, ja que 

la majoria —apel·lant a la por 

de perdre clients— han 

preferit deixar-hi fumar. 

XifRes que canTen
Malgrat la polèmica, 

les xifres parlen per si 

soles: cada any moren 

a Catalunya 400 persones 

menys des de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei, segons el Departament de Salut de la 

Generalitat. Augmenten les morts per càncer però 

disminueixen les relacionades amb malalties 

cardiovasculars i respiratòries. A més, una 

de cada quatre dones que fumen 

a l’inici de l’embaràs no ho fan 

al tercer trimestre, i les que 

continuen fumant redueixen el 

consum fins al final de l’embaràs. 

Les vendes per càpita de cigarrets 

també han disminuït des del 2006. 

1El consum del tabac provoca 

malalties molt greus. 

Deixar de fumar és la deci-

sió més important que podeu 

prendre per prevenir un infart, un ictus 

cerebral, una insuficiència respiratòria 

crònica o un càncer. 

2Fumar empitjora el vostre rendiment 

psicofísic: respireu malament, la vostra 

circulació és deficient i els òrgans i els teixits 

del vostre cos estan més mal oxigenats.

3Fumar redueix el nombre d’espermato-

zous, dificulta el reg sanguini del penis i 

afavoreix l’esterilitat i la impotència. augmen-

ta el risc d’infertilitat de la dona.

4 Fumar provoca efectes anti-

estètics: deteriorament de la 

dentadura, dents grogues, mal alè, 

ulleres, arrugues i pell seca i rugosa, que 

són el resultat de l’envelliment precoç.

5 El vostre hàbit perjudica altres per-

sones, especialment els infants i les 

embarassades. Deixar de fumar és la de-

cisió més important que podeu prendre per 

preservar la vostra salut i la dels que us en-

volten.

6 El fort poder addictiu de la nicotina limita 

la vostra llibertat. Quan s’és addicte a una 

droga ja no es consumeix per plaer sinó per 

evitar la síndrome d’abstinència.

7alliberar-se d’una dependència és una 

bona raó per augmentar la pròpia auto-

estima.

8Si esteu embarassades, fumar durant l’emba-

ràs provoca que el nadó sigui més petit. 

9Fumar us costa uns diners que podríeu 

gastar en una altra cosa que us produís 

major satisfacció.

10 Podeu deixar de fumar. Milions de 

persones, incloses les fumadores d’al-

tíssima dependència, han abandonat aquest 

hàbit.

imaTGes en els paqueTs
En la política del govern per plantar cara al 

tabaquisme, s’hi sumarà un canvi en el 

disseny dels paquets de tabac. A les 

fins ara frases que havien de posar 

els fabricants sobre els efectes 

perjudicials del seu consum, 

pròximament s’hi sumaran fotografies molt 

dures sobre els efectes nocius de fumar com, 

per exemple, pulmons cancerosos, tumors de 

coll, dentadures malmeses, etc. 

Són fotografies similars a les que ja es 

poden veure als paquets de tabac d’altres 

països europeus com el Regne Unit i 

Bèlgica, o fins i tot fora d’aquestes 

fronteres, al Canadà, Brasil, 

Singapur, Austràlia, Suïssa, Xile, 

Nova Zelanda, etc. 

Departament de Salut

Generalitat de Catalunya

WEB DE CONSULTA:

Acción Ciudadana por la Salud y el Cambio 

de la Ley de Tabaco: 

www.porquenosotrosno.org/web/

DeCàleg Per DeixAr De FumAr

Cada any 
moren a 
Catalunya 
400 persones 
menys amb la 
Llei antitabac
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Salut

Una Malaltia crònica éS 
aQUElla QUE Pot aParèixEr 
a QUalSEvol EDat i QUE no 
ES cUra. no vol Dir QUE 
SigUi la caUSa DirEcta DE 
Mort, PErò Pot coMPlicar 
Molt la viDa. PEr això, 
coM QUE acoMPanyarà 
PEr SEMPrE, cal SabEr-hi 
conviUrE.

L es principals malalties cròniques que trac-

tem els equips d’Atenció Primària, for-

mats per metge/metgessa i infermer/

infermera estan relacionades amb les malalti-

es cardiovasculars i les malalties respiratòri-

es. En totes dues hi ha un hàbit nociu que és 

causa directa de la seva aparició i d’empitjo-

rar-ne l’evolució: el tabac. No us estranyi per 

tant que us insistim tant en el seu abandona-

ment: és altament perjudicial. 

malalTies que auGmenTen el Risc caR-
diovasculaR
Són totes aquelles que afecten el 

sistema cardiocirculatori, i que es 

manifesten amb alteracions 

cardíaques i cerebrals. Les 

més importants per a no-

saltres són:

un cop diagnosticades, i indicat el tractament, cal 

fer-se càrrec un mateix del seu control: no serem 

només el vostre equip qui prendrà decisions, vo-

saltres ens haureu d’ajudar.

S1. i se us ha indicat una dieta específica, cal 

seguir-la de la manera millor possible. So-

vint es recomanarà menjar sense sal, o vigi-

lar determinades combinacions d’aliments. 

Això us ajudarà a controlar el pes i per tant 

a reduir els factors de risc.

T2. ambé donem recomanacions sobre l’activi-

tat física, expliqueu-nos quines limitacions 

podeu tenir i us oferirem alternatives, però 

per fer-les vosaltres.

S3. i és necessària una medicació, preneu-la 

tal i com se us ha indicat, i si teniu dubtes 

consulteu-ho novament: mai està de més 

preguntar repetidament com prendre la 

auTocura en la 
malalTia crÒnica

DIABETIS MELLITUS:•	  malaltia metabòlica 

del sucre que si es controla malament, o 

després de molts anys d’evolució, sol ma-

nifestar-se amb complicacions cardiovas-

culars.

HIPERTENSIÓ ARTERIAL:•	  si el sistema cir-

culatori treballa a una pressió més elevada 

del desitjable, el cor ha de fer més força per 

poder enviar la sang a tot el cos, això li supo-

sa un desgast més accelerat.

què heu de sabeR de la vosTRa malal-
Tia i com podeu seR acTius en el seu 
conTRol

Aquestes malalties sovint es diagnostiquen de 

manera casual, a la consulta, en una revisió 

rutinària. Això és bo, perquè podem influ-

ir molt en la seva evolució natural 

quan les agafem tan d’hora. Però 
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medicació, però perdem el temps si no ens 

heu entès i no ho feu com cal.

E4. n el cas de la diabetis, i només 

si us heu d’administrar insulina, 

caldrà fer autocontrols del sucre 

amb l’aparell que us entreguem i 

segons la pauta indicada pel vostre 

equip. En general, si no us poseu insulina 

no us caldrà fer aquests autocontrols.

E5. n el cas de la hipertensió, se us demanarà 

que us mireu la tensió al domicili o a la far-

màcia. No cal que ho feu cada dia, només 

tal i com se us demani. A nosaltres ens ser-

veix per saber com va el control de la vostra 

malaltia, però si ho feu molt sovint a vosal-

tres us pot generar un embolic.

I6.  del colesterol? Serà el vostre metge o met-

gessa que us indicarà quan cal tractar-lo, al 

calcular-vos el risc cardiovascular. Trobareu 

que sovint no li donem tanta importància 

com se li dóna en els mitjans de comunica-

ció, però es tracta d’un factor més a contro-

lar, i per ell mateix únicament no sol tenir 

gaire més repercussió ni valor.

I7. dentificació de símptomes a domicili que 

us indiquen que quelcom no rutlla: amb el 

temps us fareu autèntics experts en el 

maneig de les petites complicacions 

que vagin sorgint, però mentre no 

tingueu aquesta expertesa cal 

consultar amb el vostre equip per 

saber si allò que heu notat és motiu 

de preocupació o no.

malalTies RespiRaTòRies
Ja hem comentat la importància que té el tabac, 

però no està de més repetir-ho: és causant direc-

te de malaltia respiratòria i sovint del seu desen-

llaç fatal. Per tant, cal abandonar el tabac, perquè 

és causant directe de la malaltia pulmonar obs-

tructiva crònica (MPOC). 

què heu de sabeR de la vosTRa malal-
Tia i com podeu seR acTius en el seu 
conTRol
No sempre cal tractament, però com que sovint 

al llarg del temps es van patint processos breus i 

bruscos, heu de saber veure quan pot tractar-se 

d’una situació d’urgència.

E1. l tractament de la MPOC és amb inhaladors. 

N’hi ha en forma d’aerosol i n’hi ha en for-

ma de pólvores seques. És molt important 

assegurar-se que la tècnica inhalatòria és 

correcta, perquè fer-ho malament és la 

principal causa de les reaguditzacions. En 

cas de dubte, consulteu amb el vostre equip, 

que repassarà amb vosaltres la manera com 

s’administra la medicació.

Q2. uan vingueu a la consulta, porteu algun 

dels vostres inhaladors per poder compro-

var la tècnica.

D3. esprés de fer servir un inhalador us heu de 

rentar la boca amb aigua tot fent gargaris-

mes, i llençar l’aigua.

S4. i heu de sortir de casa, assegureu-vos de 

portar un inhalador per a una emergència, 

si així ho heu acordat amb el vostre equip. 

Més encara en cas de viatge.

Una norma general amb els medica-

ments és que no poden estar en ambi-

ents molt càlids, per tant cal buscar un 

bon lloc al domicili per poder guardar 

la vostra medicació. Però no n’acumu-

leu, es pot espatllar.

auTocura en la 
malalTia crÒnica

N5. o comenceu un tractament amb antibi-

òtics sense haver consultat prèviament el 

vostre metge o metgessa. No sempre seran 

necessaris.

E6. ls principals símptomes de complicacions 

seran la febre, la dificultat respiratòria, més 

tos de l’habitual i augment de l’expectora-

ció. Seguiu les instruccions que tindreu 

sobre com actuar d’entrada (augmen-

tar la dosi d’inhaladors), però tampoc 

espereu massa a ser visitats.

Al final, ens ajudareu més vosaltres a saber 

com actuar que no pas a la inversa, 

però per a això cal que adopteu 

una actitud participativa en el 

control de les vostres malalties. 

Al capdavall, sou vosaltres els que 

les teniu i sou, doncs, els primers in-

teressats a no patir complicacions.

Roger Vinyeta
Metge de família

EAP Sarrià - Vallplasa
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Salut a la llar
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ENS HI PASSEM UNA TERCERA 
PART DE LA NOSTRA VIDA, AIxí 
DONCS, CAL qUE REUNEIxI UNES 
CONDICIONS DETERMINADES 
PER TAL qUE HI PUGUEM 
DESENVOLUPAR LA SEVA FUNCIÓ: 
DORMIR Bé. EN AqUEST SENTIT, 
S’HA DE PARAR MOLTA ATENCIÓ 
A TOT EL qUE ENS PERMET 
DESCANSAR CORRECTAMENT: EL 
SOMIER, EL MATALÀS I EL COIxí.

el somieR
S’aconsella que el somier sigui dur, però no en 

excès, i format per arcs de fusta relativament 

flexibles. D’aquesta manera, aguantaran bé el 

nostre pes i suposaran un excel·lent suport 

per al nostre cos. Per contra, no hem de 

comprar somiers compostos només per una 

taula de fusta massa rígida ni per molles 

excessivament elàstiques, que reduiran la 

vida del matalàs. 

el maTalàs
Un bon descans depèn en gran mesura de la 

qualitat del matalàs, que ha de ser rígid però no 

massa dur. Tradicionalment, els més habituals 

han estat els de molles, tot i que és important 

provar-los bé abans de comprar-los, perquè 

la seva elasticitat i l’estructura poden variar 

depenent del model i de la marca. No ens hem 

d’oblidar de girar-los, com a mínim un cop 

a l’estiu i un altre a l’hivern, per tal que el 

desgast de les molles sigui igualat pels dos 

costats. Alguns, fins i tot, cal girar-los força 

més sovint, especialment durant els primers 

mesos. 

El matalàs de làtex és molt aconsellable, ja 

que el seu nivell d’elasticitat és l’apropiat 

i, a més, varia segons la part del cos que 

hi recolzem. Per exemple, l’elasticitat no 

serà la mateixa a la zona del cap que a la 

de l’esquena. També avui s’utilitza força 

el matalàs de viscoelàstica que s’adapta 

perfectament al contorn del cos, evita zones 

de pressió i humitat i regula la temperatura 

per garantir un bon nivell de conservació. 

La mida del matalàs és important perquè com 

més gran sigui, disposarem de major espai per 

relaxar-nos. A més, si compartim el llit amb la 

parella, hi haurà més lloc per a tots dos. 

Recordem que cal canviar el matalàs cada 

10 anys com a màxim. Passat aquest temps, 

les condicions de fermesa i higiene originals 

hauran canviat i, no només no farà la seva 

funció correctament, sinó que pot ser 

perjudicial per a la salut. 

el coiXí
Sovint ens preocupem molt pel somier i el 

matalàs, i deixem els coixins en un segon pla, 

sense tenir present que són tan importants 

com la resta d’elements per garantir-nos un 

bon descans. La mida del coixí és d’allò més 

rellevant per evitar el dolor cervical.   

També ens trobem amb coixins fets amb 

molts materials, com els d’escuma, de 

plomes o de làtex. De nou, aquests últims 

són els de millor qualitat i els que ens 

proporcionaran un major decans. Amb els 

de plomes ens podem trobar l’inconvenient 

que s’han d’estovar abans de cada ús, perquè 

no quedin desiguals, cosa que també cal fer 

amb els d’escuma. 

La forma del coixí s’ha de tenir en compte 

perquè no ha de ser gaire alt per impedir 

problemes cervicals. Si es comparteix el llit 

amb la parella, s’aconsella utilitzar dos coixis 

diferents, i no compartir-ne un de gran. 

Per dormir bé, cal 
canviar el matalàs 
cada 10 anys 
com a màxim

Si es comparteix llit 
amb la parella, el millor 
són coixins separats

un bon lliT 
Per descansar
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infància amb saluT
EL PROGRAMA “INFÀNCIA 
AMB SALUT”, IMPLANTAT 
PEL DEPARTAMENT DE SALUT 
DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNyA, S’ENCARREGA 
DE REVISAR PERIòDICAMENT 
L’ESTAT DELS MéS MENUTS.

El programa “Infància amb Salut” fa 

un seguiment de la salut dels més 

menuts des dels centres d’Atenció 

Primària. Ha estat, des que es va implantar, 

una eina imprescindible en l’aplicació de 

les tasques preventives i de detecció precoç 

pel que fa la salut de la població infantil 

catalana.

Es fan visites periòdiques i programades amb 

l’infemer i/o pediatre, on s’exploren tots els 

aspectes de la salut de l’infant i es detecten 

de forma precoç les possibles anomalies. A 

més, s’administren les vacunes oportunes 

segons el calendari de vacunacions, es fan 

exàmens dentals i s’aprofita per donar als pares 

i mares consells sobre prevenció d’accidents, 

alimentació, higiene i cria dels infants.

com accediR-hi?
Entre els 7 i 10 primers dies des del 

naixement del nadó, cal fer la primera visita 

al pediatre de referència del CAP. A partir 

d’aquí es programa tot el seguiment.

Ser pares

salutfer 13

El Programa Infància 
amb Salut serveix per a 
la prevenció i detecció 
precoç en la salut 
de la població infantil

Si es comparteix llit 
amb la parella, el millor 
són coixins separats

un bon lliT 
Per descansar

la Unitat de Pediatria està formada per diferents 

professionals que s’organitzen de la següent 

manera:

• 1 Metgessa Pediatra. coordinadora de la 

unitat. realitza, conjuntament amb el servei 

d’infermeria, les revisions de tots els menors de 

15 anys.

• 2 Metgesses de Família, especialistes en 

medicina familiar i comunitària. reforcen les 

visites espontànies de pediatria independentment 

de l’edat, a les consultes de la roca i la torreta. 

• 4 infermeres. gestionen les demandes de 

visita espontània i les consultes telefòniques 

a tota l’abS. realitzen les revisions de tots els 

nens i les visites espontànies segons el protocol 

consensuat per l’equip. 

• la resta d’equip mèdic i d’infermeria de l’abS 

fa tasques de recolzament i reforç de la Unitat.

la coordinació i el treball en equip pretén 

oferir un tractament amb unitat de criteris als 

usuaris de la consulta de pediatria, disminuint al 

mínim la variabilitat en els tractaments. la nova 

organització ens permet, a més gaudir d’un més 

ampli ventall horari. 

ELS SERVEIS  
Atenció a tots els infants fins als 15 anys:

En el servei de Pediatria té molta rellevància 

la prevenció (vacunacions) i els programes 

d’Educació per a la Salut (sobretot a les 

escoles).

Programa d’acolliment al nou nat:

revisió abans dels 10 dies de vida 

revisions periòdiques   

consultes d’atenció telefònica durant l’horari 

dels centres

consulta nadó, pes i dieta, setmanalment  

Programa de Revisions Infància amb Salut

revisions mensuals fins els 12 mesos

revisions anuals fins als 4 anys i bianuals fins 

als 15

Vacunacions en Consulta i als Centres 

d’Ensenyament del Municipi

Programes de prevenció i Campanyes 

d’informació 

LA UNITAT DE PEDIATRIA A L’ABS LA ROCA
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Recomanacions peR podeR 

doRmiR

Durant el dia:

Intentem destinar una estona del dia a 

disminuir l’estrès que ens poden ocasionar 

altres factors i dediquem-nos un temps a 

pensar i ordenar les coses, sabent prioritzar 

i vivint el present. 

Abans d’anar a dormir:

Evitem el consum de qualsevol aliment o 

substància que ens pugui desvetllar com 

tabac, cafè, te, begudes amb cola, xocolata 

i begudes alcohòliques. 

Sopem de forma lleguera dues hores 

abans d’anar a dormir, de manera que no 

ens n’anem al llit amb gana o sense haver 

digerit. 

Per afavorir el son, podem prendre un got 

de llet calenta, una infusió, una til·la o una 

camamilla just abans d’anar a dormir. 

Ens anirà bé practicar activitats relaxants 

com sentir música tranquil·la, fer-nos 

massatges, fer meditació, prendre un bany 

calent, etc. 

recuPerar 
la son 

L’insomni és la dificultat per adormir-se o 

el fet de despertar-se sovint, amb cansa-

ment o somnolència, l’endemà. Les hores 

necessàries per dormir depenen de cada perso-

na: algunes amb poques en tenen prou i això 

no significa que pateixin insomni. El son canvia 

amb l’edat, tant pel que fa al nombre d’hores 

dormides com a la seva qualitat, i aquí és on es 

troben les diferències més importants.

alTeRacions en el son
En la persona adulta acostumen a produir-se uns 

microdespertars nocturns, de vegades impercep-

tibles per qui dorm, que solen coincidir amb els 

moments en què es canvia de posició. No obstant 

això, amb l’edat poden aparèixer més microdesper-

tars de major durada que acaben sent perceptibles. 

Amb els anys, també tardem més temps a adormir-

nos i experimentem una pèrdua progressiva de la 

fase de son profund. Tot plegat, genera una sèrie 

salutfer14

Gent gran

L’INSOMNI éS HABITUAL EN EDATS AVANçADES PERqUè HI HA MéS FACTORS qUE PODEN IMPEDIR EL 
DESCANS. PER A LES PERSONES DE 70 ANyS, DORMIR 6 HORES éS GENERALMENT SUFICIENT, JA qUE EL 
SON éS MéS SUPERFICIAL I éS HABITUAL DESPERTAR-SE I AIxECAR-SE AL LLARG DE LA NIT. 

de canvis als quals de vegades cal sumar-hi ma-

lalties completament independents de la son però 

que també ens poden fer passar la nit en vetlla. 

combaTRe l’insomni
Per aconseguir un descans suficient, es recomana 

tenir un entorn apropiat, a més d’intentar seguir 

una regularitat horària que ajudi a conciliar el son. 

Les tendències sedentàries de les persones de més 

edat també augmenten els problemes d’insomni. 

Un bon consell és la pràctica d’exercici diari: en-

cara que només sigui caminar mitja hora, ens pro-

porcionarà una millora.

La pràctica d’exercici 
diari ajuda a combatre 
l’insomni

el consell

Aneu a dormir quan realment tingueu 

son. Si fa més de 15 minuts que sou al llit 

i no us adormiu, feu una altra activitat i 

torneu quan tingueu son. I, sobretot, res 

de pensar en preocupacions al llit. 
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a la llarga disminueix les defenses i 

pot ocasionar problemes cardíacs. 

No cal dir que el tabac és la causa 

d’un gran nombre de càncers com el 

de pulmó, tràquea, pàncrees o bufeta 

urinària. 

puc deiXaR de fumaR
Ara és un bon moment per deixar el tabac: aquest 

any el govern espanyol preveu prohibir fumar en 

qualsevol espai públic tancat; només es podran 

encendre cigarretes, per exemple, en terrasses. 

El tabac és una addicció que cada vegada està 

SOS
Si ja has decidit que vols deixar de fumar, però 

no saps per on començar, aquí tens tot un se-

guit de recomanacions que et poden ajudar a 

posar-te en marxa. 

• Tria una data per deixar de fumar. Si és pos-

sible, que sigui abans d’un mes. 

• Explica als amics i a la família la teva decisió. 

T’anirà bé perquè et donin suport i no fumin 

davant teu. 

• Escriu en un paper en quins moments tro-

baràs a faltar més una cigarreta i planteja 

alternatives.

• Fes una llista amb els motius pels quals fu-

mes i pels quals ho vols deixar. 

• Si ja havies intentat alguna altra vegada 

deixar de fumar, pensa què et va ajudar i què 

et va fer recaure. 

• Fes exercici per disminuir l’estrès. 

• Treu tots els cendrers i encenedors  

del teu voltant. 

més mal vista i que, a més de perjudicar la vida 

del mateix fumador, també destrueix la d’aquells 

que té al seu voltant. A banda, suposa una bona 

despesa per a la butxaca, i més, en temps de crisi. 

Deixar de fumar no és tan difícil i, si ho vols fer, 

enhorabona, has pres la decisió més important 

per a la teva salut. No hi ha cap 

fórmula màgica; el més 

important és estar-ne 

convençut i tenir força 

de voluntat, perquè 

requereix temps.

Per què fumo?

Viure jove

Segur que d’això ja n’has sentit a parlar 

moltes vegades i és justament el que 

t’ha fet plantejar més d’un cop deixar de 

fumar, cosa díficil però no impossible a causa de 

la nicotina, la substància que crea, precisament, 

l’addicció. 

El fum del tabac conté fins a 4.000 substànies 

químiques, algunes d’elles molt tòxiques per a 

l’organisme. A part de la nicotina, té monòxid de 

carboni, quitrans, amoníac, àcid fòrmic, etc., en 

major o menor proporció depenent de la varietat 

de tabac, els additius que conté, la mida de la 

cigarreta, etc. 

Riscos del Tabac
Segur que els deus conèixer prou bé, però no està 

de més recordar que el consum de tabac dificulta 

la respiració i la pràctica de l’esport, redueix 

l’elasticitat de la pell i provoca arrugues, produeix 

acne, torna les dents grogues i causa mal alè. A més, 

Deixar de fumar no és 
tan difícil i, si ho vols 
fer, enhorabona, has pres 
la decisió més important 
per a la teva salut

No hi ha cap fórmula 
màgica per deixar de 
fumar, només cal força 
de voluntat

PERqUè ELS MEUS AMICS HO FAN O PERqUè CONEC MéS GENT 
qUAN SURTO... AqUESTES SóN DUES DE LES RAONS AMB qUè ENS 
INTENTEM JUSTIFICAR, PERò EL TABAC NO éS CAP PANACEA, SINó TOT 
EL CONTRARI: MALMET LA SALUT I ET CREA UNA DEPENDèNCIA.
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