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Editorial

Un esforç col·lectiu
L’Equip d’Atenció Primària de la Roca del Vallès, assumint la nostra responsabilitat
de proveïdors del sistema públic de salut, manifestem el nostre compromís de
col·laborar amb el Govern de la Generalitat en l’esforç global de reduir el dèficit
públic, però a la vegada intentem minimitzar els efectes sobre els ciutadans i també
sobre l’equip de professionals.
Les mesures que està aplicant l’Administració per contenir la despesa pública
també afecten el nostre equip, i això ens ha portat a haver de prendre algunes
decisions difícils, com haver d’aplicar reduccions en els sous de totes les persones
que treballen en l’equip d’Atenció Primària o, de forma temporal durant els mesos
d’estiu, concentrar serveis al CAP Vicenç Papaceit.
L’Equip d’Atenció Primària de la Roca del Vallès ha demostrat de manera objectiva
el seu alt grau d’eficiència i uns resultats excel·lents, molt per sobre de la mitjana de
Catalunya, tant pel que fa a la dimensió de l’atenció sanitària com a la de satisfacció
dels ciutadans. Aquests bons resultats, a més de recolzar en l’extraordinària
professionalitat i dedicació de tot l’equip, ho fan en el nostre compromís amb els
ciutadans de la Roca i els seus representants i en la nostra vocació inalienable de
servei públic.
En uns moments de gran dificultat i moltes incerteses per a tots els proveïdors
públics volem fer valdre els nostres valors de servei i compromís. Al mateix
temps demanem a les administracions que donin suport a la nostra tasca i
respectin la nostra autonomia de gestió. Reclamem a la resta d’entitats del
sector sanitari i social de titularitat pública del nostre territori una lleial i
eficaç col·laboració. Finalment, als ciutadans als quals servim, als nostres
amics i pacients, els demanem comprensió i que entenguin el nostre esforç per
mantenir la qualitat i l’eficiència dels serveis de salut.
salut és una publicació gratuïta,
fer
promoguda pels centres d’Atenció
Primària autogestionats amb l’objectiu
d’impulsar els hàbits saludables de la
població.
Web revista: www.fersalut.cat
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93 446 02 33 o per internet a l’adreça
electrònica icesalud@icesalud.com
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L’ABS la Roca destaca...

Grans dosis de solidaritat
i bona alimentació
a la Torreta
Un any més, el barri de la
Torreta va celebrar amb
èxit el Dia Mundial de la
Salut i la Setmana de la
Solidaritat.

C

oincidint amb el Dia Mundial de la Salut, el PIC (Procés d’Intervenció Comunitària la Torreta/la Roca del Vallès) va

organitzar una nova jornada del projecte En-

vellir de forma saludable. Amb el lema “Envellir
amb salut, és un viatge de tota la vida: cuidem
la nostra alimentació i la dels que no poden” es
va donar un doble missatge. D’una banda, que
els pares cuidin l’alimentació dels seus fills, ja

L’objectiu és
recuperar la dieta
de l’àvia, una
dieta saludable i
econòmicament
sostenible

que en tenen la responsabilitat i són els que fan
la compra; de l’altra, que la gent que pot menjar i no li falta de res ajudi els que no poden.
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Les activitats es van organitzar especialment
des del CEIP la Torreta, on es va fer una gimcana amb proves basades en la piràmide ali-

Pilars bàsics de la vida saludable

mentària. Els més menuts van fer dibuixos a

Després de dedicar jornades anteriors a aspec-

l’escola sobre alimentació saludable, que es van

tes com, per exemple, l’activitat física, ara el PIC

exposar a la sala d’actes, i es va preparar un be-

va voler destacar l’alimentació, un dels pilars

renar saludable a càrrec de les veïnes del barri.

bàsics per tenir una vida saludable. La diada,

Seguidament, els sanitaris van fer una xerrada

Setmana de la Solidaritat

a més, es va emmarcar en un context especi-

sobre alimentació i es va comptar amb l’apor-

La Torreta va celebrar la VII Setmana de la So-

alment idoni. “L’objectiu és recuperar la dieta

tació de personal del Xiprer, un mejador solidari

lidaritat del 3 al 9 de maig. Entre la multitud

de l’àvia, una dieta saludable i econòmicament

de Granollers, que va donar testimoni de la seva

d’actes organitzats, va destacar el berenar soli-

sostenible que estem perdent”, explicaven les

experiència ajudant les persones necessitades.

dari amb postres d’arreu del món. “És el tercer

doctores Maite Romera i Mari Cruz Moreno del

Finalment, va tenir lloc un ball del Casal d’Avis i

any que es fa i sempre hi ha molta participa-

CAP la Torreta.

dels alumnes de 6è de primària.

ció”, explicava la Maribel Martínez, tècnica comunitària.
Durant la diada, un grup de nenes va ballar diverses coreografies; es va passar un documental de l’escola agermanda amb el CEIP la Torreta
sobre el quart món, fet per joves del barri; es va
celebrar un col·loqui sobre la pobresa al barri
de la Torreta a càrrec de Càritas, i es van fer
tallers infantils.
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A la nostra comarca destaquem…

Ajustos, sí,
però orientats

Ens trobem actualment en un entorn de restriccions pressupostàries i d’ajustaments en la
contractació de serveis.
Malgrat tot, existeix tota una altra gamma de mesures que rauen en la gestió de les eficiències
i la racionalització de la despesa, que tot i que són d’aplicació més lenta, són de més abast,
més coherents amb la missió dels centres sanitaris, més sòlides i sostenibles a mig i llarg
termini, i que com a motor de canvi tenen la millora del procés d’assistència del pacient.

L

a base d’aquestes accions rau en la

Partint d’aquesta premissa, les institucions del Va-

Treball en xarxa

millora de la coordinació, la garantia

llès Oriental estem treballant per l’avenç dels models

Un dels pilars bàsics per desenvolupar aquesta

i gestió de la continuïtat assistencial i

d’atenció integrada que repercuteixen en l’optimit-

forma de gestió és el treball en xarxa, eficient i

la prestació de serveis des del territori i per

zació, molt especialment de la població afectada per

sostenible, que incorpori una visió global per a

al territori.

malalties cròniques i en situació de fragilitat.

l’abordatge dels problemes de salut, centrat en
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crònic i fràgil, basant-nos en la complementari-

- Potenciar professionalment noves línies

etat de recursos del territori, i garantint l’equitat

de treball i noves tècniques d’imatge.

i l’eficiència a través de la coordinació entre els

En resum, els processos centrats en el pacient i el

3

seu problema de salut ens permeten definir qui

ents que les diferents institucions tenen

fa què, on li fan, cada quan i quina informació es

(diagnòstics, radiografies, informes hospi-

nivells assistencials o afavorint sinergies entre
els proveïdors (metges de diverses especialitats,
infermeres, fisioterapeutes, treballadors socials ).

dóna als pacients i familiars i es comparteix

La Plataforma de Sistemes d’informació - Història Clínica Compartida. És una eina de comunicació

que ens permet veure les dades dels paci-

talaris, medicació, al·lèrgies, etc.) de
forma integrada. Aquesta por-

entre professionals, evitant duplicitat

tal d’informació i gestió ens

de proves, visites o anades i vingu-

permet simplificar i millorar

des dins el sistema sanitari.

l’accés a les dades clíni-

Cal afegir també que la innovació,
tant pel que fa al desenvolupa-

ques, facilitar la comuni-

ment de nous formats com a la

cació entre professionals i

telemonitorització o els grups de

tenir dades de tot el procés

pacient expert, està significant una

assistencial.

oportunitat de millora.
el pacient i en les seves necessitats. Model que

efectius, accessibles i equitatius, amb bons resul-

2

tats a un cost raonable i que resultin satisfactoris

de diagnòstic per la imatge dels tres hospitals de

tant per als usuaris com per als professionals. In-

la comarca més la primària i té com a objectius

clouen la prevenció, l’assistència sanitària i soci-

principals:

requereix la col·laboració i coordinació entres els
diferents nivells institucionals i assistencials.
La gestió dels nous processos passa per fer-los

La creació de la Unitat
Funcional de Diagnòstic
per la Imatge del Vallès

Oriental. Està composta pels serveis

osanitària, la rehabilitació, l’atenció i el suport al

• Millorar l’accessibilitat de la ciutadania al di-

final de la vida, etc. Per tant, doncs, una malla de

agnòstic mitjançant la imatge mèdica digital

relacions que genera un valor assistencial, eco-

sota la premissa que circuli la imatge i no el

nòmic o comunitari.

pacient.
• Disminuir la repetició de proves i la radiació

Alguns exemples

pacients, i optimitzar recursos afavorint l’ús

Exemples d’aquesta nova forma de gestionar els

adequat del diagnòstic per la imatge sota cri-

serveis sanitaris que estan generant una nova

teris de qualitat seguretat i eficiència.

dinàmica de treball i un canvi en el model assis-

• Oferir als ciutadans la possibilitat d’escollir el

tencial del territori són:

lloc de realització de les proves depenent de la

1

cartera de serveis i llistes d’espera.

L’atenció integral dels pacients amb

• Fomentar les mesures de coordinació

malalties cròniques (insuficiència car-

i promoure la cooperació entre els dife-

díaca crònica, demència, etc.). Aquest as-

rents centres i institucions sanitàries en la

pecte dibuixa un marc d’atenció complex. És per

utilització d’aquestes tècniques diagnòstiques.

això que estem definint mapes de recursos, guies

- Optimitzar equipaments “ociosos”.

de pràctica clínica, trajectòries d’infermeria, ma-

- Coordinar en casos d’avaries o manques

terial d’educació sanitària i noves tecnologies per

de personal.

poder assumir la complexitat i demanda intensi-

- Plantejar decisions estratègiques de

va en serveis d’aquest tipus de pacient. Aquesta

nous equipaments a la regió.

estratègia ens ha permès implementar i millorar

-

la continuïtat assistencial per garantir l’abordat-

(manteniments equipaments, central

ge de les necessitats assistencials del pacient

de compres, etc.).

Possibilitar

economies

d’escala
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Salut

El cop
de calor

Evitem els efectes nocius de les altes temperatures i aprenguem els primers
auxilis que s’han de dur a terme en cas de cop de calor.

L

es altes temperatures dels mesos d’es-

Símptomes del cop de calor

Gent gran

tiu poden provocar el que es coneix com

Reconèixer els símptomes propis del cop de

La gent gran és especialment sensible

a “cop de calor”, que es produeix quan

calor és molt important per tal de prendre

al cop de calor. Si es té algun proble-

l’organisme perd líquids i sals minerals (clor,

mesures en cas d’haver d’atendre un malalt

ma de salut crònic, cal que consultem

potassi, sodi, etc.) necessàries per a l’orga-

o de trobar-nos malament nosaltres matei-

el metge abans de fer cap exposició

nisme. Depenent de qui se’n vegi afectat, el

xos. Mal de cap, fatiga, febre alta, rampes,

al sol, ja que algunes malalties, com

cop de calor pot ser un problema greu, ja que

nàusees, set intensa, convulsions, som-

les cardíaques o la hipertensió, poden

pot agreujar una malaltia crònica o provocar

nolència o pèrdua de coneixement són al-

fer la persona més susceptible de patir

deshidratació i esgotament. El cop de calor

guns dels símptomes clars del cop de calor.

aquests trastorns.

no té necessàriament a veure amb

Normalment, els símptomes

l’exposició solar, sinó amb les altes

solen ser graduals: comencen

També és important preguntar al

temperatures. Prevenir-lo és

de manera lleu i es van accen-

metge en cas de prendre medica-

molt senzill si seguim alguns

tuant. És per això que és im-

ments com laxants, diurètics o al-

consells, que s’han d’aplicar

portant aplicar uns primers

tres, que poden augmentar la sus-

amb especial atenció a la

auxilis amb rapidesa a partir

gent gran i els infants.

8

ceptibilitat al sol.

dels primers símptomes.
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•

Pel que fa a l’alimentació, hem d’evitar
plats calents, menjars molt calòrics i
l’alcohol. Cal que ingerim sucs de fruita
i aigua amb freqüència, fins i tot sense
tenir set, i alimentar-nos amb fruites i
verdures sempre que sigui possible.

•

Cada estiu, la Generalitat de Catalunya
fa una campanya de prevenció de les
onades de calor. Podreu consultar la
d’aquest any a www.gencat.cat/estiu/

cat/calor.htm.

INFANTs
Els nens són més vulnerables a patir
un cop de calor que les persones adul-

Prevenció

tes. Pot ser que ells no siguin consci-

Hi ha diferents mesures que podem prendre

ents de les altes temperatures o del fet

per evitar el cop de calor tant a casa com al

que s’estan deshidratant, i per això és

carrer:

molt important que els donem aigua

•

Dins de casa, hem de mirar d’aconse-

sovint, els vestim amb roba adequada i

guir una temperatura fresca, ja sigui

controlem el temps que estan exposats

mitjançant els aparells de climatització

a la calor.

i ventiladors o abaixant les persianes

Una altra qüestió primordial és que no

i ajustant les finestres durant el dia i

hem de deixar mai un infant tancat

ventilant la vivenda al vespre. Des del

dins el cotxe a l’estiu, encara que sigui

Departament de Salut de la Generali-

un moment. Un cotxe tancat pot arri-

tat es recomana que, sempre que sigui

bar a unes temperatures molt altes que

possible, es passi un mínim de dues

poden posar en perill la salut de l’infant

hores al dia en llocs climatitzats com

en molt poc temps.

cinemes, centres comercials, bars, restaurants, etc.
•

Prendre dutxes fresques amb freqüència i beure més aigua de la que bebem

Primers auxilis

habitualment durant els dies més calo-

Asseure la persona afectada en un indret

rosos també és clau per evitar riscos. Per

fresc és el primer que hem de fer en cas de

sortir a l’exterior, hem de mirar d’evitar

sospita d’un cop de calor.

les hores de calor més intensa (de 13

Depenent de la gravetat que valorem que

a 15 h) i reduir, en general, l’activitat

té el cas, ens dirigirem a un centre sanita-

física intensa. Portar roba lleugera i de

ri amb el nostre vehicle o, en cas més greu,

colors clars, protegir-nos del sol directe

avisarem un metge o trucarem al telèfon

al cap amb una gorra o un barret, així

d’emergències (112) perquè el servei sanitari

com portar sempre a sobre

s’encarregui d’enviar-ne un.
Mentre esperem l’atenció mèdica, podem

una ampolla d’aigua
per beure’n amb

donar aigua o begudes isotòniques a

freqüència

l’afectat, així com remullar-lo

minuirà molt al-

una mica amb una tovallola o

tament els riscos

roba molles (l’aigua no ha de

de deshidratació

ser gaire freda).

i cop de calor.

dis-
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Gent gran

Per cuidar bé una altra
persona, cal en primer lloc
que ens cuidem nosaltres
mateixos. Si ens sentim bé en
l’aspecte físic i psicològic,
serem molt més efectius
en les nostres tasques i
estarem de més bon humor.

Cuida’t per cuidar

10
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L

a vellesa o la malaltia d’una persona del
nostre entorn, un dels progenitors, la nostra
parella o un fill pot fer que ens trobem amb

la situació d’haver-nos de fer càrrec d’aquesta
persona estimada que no es val per ella mateixa.

Cal informar-se sobre la
malaltia i la situació de
la persona que cuidem

Pel fet de no haver-nos format com a cuidadors

de la persona malalta, pas necessari per poder
accedir als ajuts i serveis previstos a la Llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, així
com ajudar-nos amb els tràmits.
Si la persona cuidadora se sent bé amb el que

professionals, pot ser que trobem a faltar alguns

La importància de la informació

fa, serà molt més eficaç en la seva tasca i alhora

coneixements per desenvolupar aquesta tasca o

Informar-se bé sobre la malaltia i la situació

augmentarà la seva qualitat de vida. Per cuidar-

que tinguem problemes personals derivats de la

de la persona que cuidem és clau per poder

se, és clau dedicar un temps a la intimitat i a la

feina que desenvolupem cuidant l’altre: la tasca

entendre què li passa i què necessita de no-

vida social i personal: fer activitats com anar al

de cuidador informal pot afectar la nostra vida

saltres.

cinema, al teatre, quedar amb amistats o amb

familiar i social, i també la salut. Seguint alguns

La treballadora social del nostre centre de salut

la parella, etc. sempre que sigui possible; també

consells per desenvolupar-la bé, evitarem que

ens pot informar de com s’ha de sol·licitar el

es recomana agafar-se uns dies de vacances

aquesta tasca ens angoixi i ens sobrepassi.

reconeixement de la situació de dependència

per trencar la rutina i descansar.

Signes d’alarma
Hi ha alguns signes d’alarma en la nostra salut
i comportament que indiquen que estem patint
sobrecàrrega en la nostra feina de cuidadors.
Acostumen a ser els següents:
•

Cansament, tremolors, malsons i insomni,
malestar digestiu.

•

Sensació de no tenir temps lliure i de només
dedicar-nos al malalt.

•

Poc interès per les relacions socials i distanciament amb les amistats i família.

•

Canvis d’humor.

Com cuidar a casa – malalts amb dependència

•

Depressió.

Professionals de l’Hospital de Granollers donen formació a les famílies de malalts

•

Canvis de pes.

amb dependència, perquè aprenguin com els han de cuidar a casa. Els cursos, gratuïts,

•

Problemes de memòria i concentració.

consistiran en tres sessions de dues hores i ensenyaran com fer un llit amb la persona

•

Patir accidents domèstics com tallar-nos,

dependent a dins, com moure un individu sense fer-se mal a l’esquena, com valorar la

cremar-nos, caure, etc.

comoditat d’un malalt enllitat, quins ajuts tècnics d’adaptació es poden instal·lar al
domicili i com fer cures de la pell a una persona amb dependència, entre d’altres.

Claudicació
Es parla de claudicació del cuidador quan aquest

Tres sessions de dues hores

es mostra fred i incomprensiu amb la persona que

Es realitzaran cursos gratuïts adreçats als familiars i persones que tenen al seu càrrec

cuida, quan té un sentiment de culpa de no haver

un malalt amb dependència. Sovint, després d’una alta hospitalària el malalt és tras-

fet bé les coses i quan no se sent capaç de seguir

lladat al domicili, on la pèrdua d’autonomia i mobilitat fa que la família i els cuidadors

desenvolupant la seva tasca. Podem dir que és el

hagin d’assumir la responsabilitat de les necessitats bàsiques de la majoria d’aquests

moment en què el cuidador se sent sobrepassat

malalts. Amb l’objectiu d’ajudar i facilitar les eines pràctiques per afrontar la vida dià-

per la situació i necessita un suport extern.

ria dels malalts, es posen en marxa aquests cursos de caràcter eminentment pràctic.

Per evitar-ho, és molt important demanar col·

En total són tres sessions de dues hores: els dimarts, dimecres i dijous finals de cada

laboració a altres familiars per repartir el pes de la

mes. Tindran lloc al Centre per l’Autonomia personal Sírius: c/ Almogàvers, 24, barri

responsabilitat. També és bo conèixer els recursos

de Ponent, tel. 93 842 50 00.

que s’ofereixen des de centres públics i privats

Durant les accions formatives també es farà una avaluació i es lliuraran uns tríptics

com els ajuts domiciliaris, els centres de dia i el

informatius en què es reforçaran els aspectes que s’han tractat al curs. Als alumnes,

gran ajut de les associacions de cuidadors infor-

se’ls oferirà un número de telèfon de contacte per preguntar dubtes i, un cop a l’any,

mals, des d’on es donen directrius per als cuida-

es durà a terme un qüestionari telefònic per fer-los un seguiment.

dors i on es comparteixen experiències amb gent

Per mes informació us podeu adreçar als serveis socials del municipi.

que està en la mateixa situació.
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Salut a la llar

Amb la casa a sobre

Consells per passar unes bones vacances de càmping o amb caravana
A l’estiu, moltes famílies es decideixen a buscar allotjaments alternatius als habituals
per gaudir al màxim de la naturalesa i economitzar el pressupost de les vacances.

S

Prepareu bé la roba que us heu d’en-

El fet de disposar d’una cuina petita

d’amics i famílies amb nens, cal que tin-

dur tenint en compte la temperatura

dins l’autocaravana o cuinar amb un

gueu en compte alguns aspectes a l’hora de pre-

del lloc de destinació. Tingueu en compte que

fogonet al costat de la tenda ens limita una

parar el viatge i durant la vostra estada. Aprofitar

en zones de muntanya, tot i que de dia potser

mica les opcions dels àpats. De tota manera,

al màxim de les vacances sense sorpreses està a

fa calor, de nit les tem-

hem d’intentar respectar al màxim una die-

les vostres mans en aquest viatge

peratures

acostumen

ta equilibrada com si fóssim a casa. Així, en

on us emporteu la casa a sobre.

a baixar considerable-

època estival és senzill i saludable preparar

i us decidiu per aquesta opció, molt adient

Abans de marxar

Consells sobre l’alimentació

i divertida sobretot per a parelles, grups

ment, fins i tot durant

amanides amb productes frescos, fruites i

Tipus de càmping

el mes d’agost. Truqueu

verdures. Utilitzeu l’aigua corrent per rentar

Tant si aneu d’acampada

al càmping on us allot-

bé els aliments abans de consumir-los i con-

com si viatgeu amb auto-

jareu per preguntar

serveu-los sempre en un lloc fresc. El millor

caravana, planifiqueu amb temps

quin tipus de

és que feu la compra diàriament del que heu

la cerca de l’allotjament i reserveu la vostra plaça

roba aconsellen que porteu segons

en temporada alta per assegurar-vos que tindreu

les temperatures de la zona.

lloc quan hi arribeu.

No us oblideu de portar un

Podreu escollir entre tres tipus diferents de ca-

paravent, us serà útil en

telació, sobretot en el cas de

tegories de càmping: de luxe (amb un distintiu

cas de pluja i tempesta.

salses i maionesa. Pel que fa a

de quatre tendes-triangles); de 1a categoria (tres

Porteu també dins el ve-

la cocció, cal que cuineu bé la

tendes-triangles); de segona categoria (dues

hicle una o dues llanternes

tendes) i de tercera (una tenda). Tots els centres

i piles de recanvi.

homologats estan obligats a tenir aigua corrent,

Feu una revisió completa del vostre

serveis i electricitat.

vehicle i comproveu que les rodes esti-

Conviure amb els altres campistes implica algu-

guin correctament inflades. En el cas de

nes normes de comportament que faran l’esta-

les caravanes, s’aconsella que si les te-

da més agradable a tothom, com ara respectar

niu aparcades durant períodes llargs, les

el descans dels altres, mantenir netes les zones i

mogueu cada dues o tres setmanes per

serveis comunitaris o utilitzar les papereres.

evitar que els pneumàtics es deformin.

12

de consumir durant el dia.
Prepareu el menjar just que consumireu i amb el mínim temps d’an-

carn i els ous per garantir l’eliminació de gèrmens.
Tingueu sempre a mà aigua potable i bebeu
líquids sovint, sobretot quan les temperatures
siguin altes.
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Ser pares

Evitar la càries
del nadó

L’aparició d’unes taques blanques a les dents del nadó
pot estar relacionada amb l’afectació coneguda com la
càries del bebè o càries precoç.

L

•

Evitar prolongar l’alimentació amb biberó. Des del moment que el nen pot beure
sol un vas d’aigua (aproximadament als
12-15 mesos) s’ha d’anar eliminant l’ús

a càries precoç de la infància, coneguda

Com s’evita la càries precoç

com a càries del bebè, síndrome del bibe-

És bàsic que els adults es cuidin de la higiene

del biberó gradualment.
•

Fomentar una dieta sana i equilibrada

ró o càries de lactància, és una malaltia

bucodental del nen mentre ell no sigui capaç

reduint els aliments amb potencial de

infecciosa que afecta les dents de llet dels in-

de fer-ho sol. Per a això, utilitzarem una gasa

provocar càries com ara la llet con-

fants. Es manifesta com una taca blanca amb

fins que l’infant no comenci a tenir

densada, els sucs o el sucre. Tampoc

aspecte porós en la superfície dental, que amb

dents. Una vegada li hagin sortit, uti-

hem d’impregnar el biberó o el xumet

el temps pot canviar de color, enfosquint-se, i

litzarem un raspall de dents infantil i

d’aquestes substàncies.

afectar més superfície.

a mesura que es vagi fent gran, li ani-

Si els pares tenen algun dubte pel que

Les causes de la càries precoç tenen a veure

rem ensenyant com rentar-

fa a aquesta afectació dental o altres

amb diferents factors:

les amb pasta de dents sense

•

L’ús freqüent i prolongat del biberó amb

empassar-se-la i com raspallar-se bé

suc de fruita envasat, xarops vitamínics

les dents tot sol.

o el costum d’untar el xumet amb mel o

A part de la neteja dental, però, cal

sucre durant el son de l’infant.

que prenguem algunes mesures ex-

L’alimentació materna massa prolonga-

tres de prevenció per evitar la càries

•

precoç:

da de l’infant de més d’un any d’edat.

que s’hi relacionin, l’odontòleg és l’expert

Mantenir el nen dret mentre se l’alimen-

que millor els pot aconsellar sobre la salut

el nen o nena afectat són, sobretot, el dolor

ta i impedir que s’adormi mentre pren

de les dents dels infants. Els pares també

(com el d’una càries no tractada) i possibilitats

el biberó. Si s’adorm, el despertarem i

poden recórrer al seu pediatre

d’afectació a la vida quotidiana com alteració

li netejarem les dents amb una gasa o

per a qualsevol dubte sobre la

del son, dificultat de concentració, problemes

li donarem una mica d’aigua per retirar

salut del nen, sigui odontològic

odontològics o alteracions de la parla.

les restes de llet.

o general.

Les repercussions negatives que pot tenir

•

La prevenció de la càries
del nadó comença els
primers mesos
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Dona i home

24 hores junts
Gaudir en parella de les vacances

Les vacances són el moment de l’any en què les parelles disposen de 24 hores per
estar junts i fruir del temps lliure.

P

aradoxalment, és durant el període

Buscar afinitats

És important relaxar-nos davant els conflictes

vacacional

les

Recordar les millors èpoques i el que se solia

habituals de la parella i mirar-nos el nostre

quan

s’accentuen

diferències i els conflictes entre algunes

fer llavors pot servir-nos per proposar a

cònjuge de zero: recordar les seves virtuts

parelles que s’han distanciat durant la resta

l’altre una activitat conjunta que sapiguem

i per què ens el vam començar a estimar,

de l’any i que han amagat els seus problemes

que il·lusiona als dos. Practicar un esport

així com parlar de les coses en comú amb

comuns defugint-los amb la rutina.

o entreteniment que es tingui en comú,

distensió. També es poden aprofitar els dies

Així, hi ha estudis que confirmen que després

planificar una escapada de cap de setmana,

de convivència per resoldre alguns conflictes

de les vacances augmenten els divorcis

anar junts a nedar a la piscina, prendre

que s’han anat acumulant durant l’any,

i les separacions, perquè la monotonia,

alguna cosa a la fresca o fins i tot endreçar

però buscant el moment adient, evitant

l’avorriment, la falta de romanticisme o alguns

junts alguna part de la casa, anar al cinema o

la discussió i cercant el diàleg raonable i

problemes relacionats amb la sexualitat s’han

passejar pel parc són plans senzills que faran

l’acord mutu. A estones, respectar l’espai

posat en evidència durant les hores que s’han

que la parella se senti més unida.

de l’altre i el seu temps també millorarà la

passat en comú, de manera que tornar a la
rutina i afrontar l’any amb la parella es fa
insuportable.
El temps lliure és l’oportunitat de posar sobre
la taula algunes diferències que no s’han

convivència.

El millor consell és planejar
activitats conjuntament,
que il·lusionin als dos

Les vacances són una època extraordinària
dins de l’any, de manera que hem d’adoptar
una actitud diferent de la rutinària. Amb la
parella passa el mateix, ens hem d’adaptar

parlat per falta de temps durant el període

a la convivència més llarga i gaudir-ne

laboral. Si volem resoldre els problemes de

sense que els problemes de la monotonia i

parella i lluitar per la relació, les vacances són

la rutina espatllin aquesta relació, sinó que

el millor moment per arreglar les diferències i

els dies de convivència i lleure la puguin

gaudir de les 24 hores de diversió junts.

enfortir i millorar.

14
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Viure jove

Vull una moto!

Tot el que has de saber per convertir-te en un motorista segur
ja la podràs mantenir?
te l’has guanyada?
sabràs conduir amb
responsabilitat? Tenir
una moto és el que
sempre havies somiat i
ja fa temps que dones la
tabarra als pares perquè
te’n comprin una. Ara
que ja els has convençut,
cal que sàpigues algunes
coses que, tot i que te
les han repetides mil
vegades, és el moment de
tenir més en compte.

U

na moto és un

llest t’adonaràs que la teva capacitat de

vehicle de motor

reacció, de concentració i de reflexos

Sabies que...

que

•

implica

Amb 14 anys, pots portar una moto

una

disminueix moltíssim sota l’efecte de

responsabilitat per part teva

l’alcohol i les drogues i que, per tant, et

de 50 cc i a partir dels 16 ja en pots

si no vols prendre mal ni fer

converteixes en un perill al volant.

portar de fins a 125 cc. Les motos amb

mal a ningú. Si ets prou gran
per tenir una moto, també ho
ets per ser conscient de tot el

II
III

més cilindrada requereixen proves

Regla número 2. Posa’t sempre el casc:

addicionals específiques a partir de
la majoria d’edat.

et pot salvar la vida en cas d’accident!

que això implica; així doncs, para
molta atenció a regles bàsiques de seguretat

Regla número 3. Respecta sempre els senyals de

viària, perquè si no les compleixes, a més de

trànsit. Tant els que afecten la velocitat com els

moto és vuit vegades superior al risc

prendre mal, et poden posar una bona multa o

altres. Recorda que no els han posat a la carretera

d’anar en cotxe.

treure’t el carnet.

per molestar, sinó per evitar que hi hagi accidents

I

Regla número 1. No condueixis mai havent

de circulació.

IV

•

•

El risc de lesions greus o mortals en

Els ciclomotors presenten un risc
semblant al de les motos de gran

begut ni sota l’efecte de cap droga. Tot i que

Regla número 4. Si no tens moto però vas

cilindrada. Els usuaris de motos

et sembli que controles la situació, si ets prou

de paquet, posa’t sempre el casc

d’entre 50 i 125 cc amb permís B+3

i queixa’t a qui et porti si comet

presenten unes taxes de risc molt

infraccions o condueix ràpid.

superiors als usuaris del mateix tipus que tenen llicència A o A1.
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