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Quan la ment pateix

Ens diu l’Organització Mundial de la Salut: 

“La salut mental no és solament l’absència 

de trastorns mentals. Es defineix com un 

estat de benestar en el qual l’individu és conscient 

de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les 

tensions normals de la vida, pot treballar de 

forma productiva i fructífera i és capaç de fer una 

contribució a la seva comunitat”.

La història deLs trastorns mentaLs
Al llarg del temps el concepte de malaltia o 

trastorn mental ha estat entès de diferents 

maneres depenent de la 

cosmovisió de cada cultura: 

que en tinguem coneixement, 

a la cultura d’Occident, és a 

l’antiga Grècia que comença a 

parlar-se de trastorns mentals 

entesos com a processos 

naturals, aleshores però no es 

feia la distinció amb d’altres 

malalties físiques del cos. Les teories es basaven 

a entendre les disfuncions com a conseqüència 

“d’alteracions de l’equilibri de l’energia vital o dels 

quatre humors”, i convivien també amb causes de 

tipus màgic o teològic.  

A l’imperi Romà els metges van heretar dels grecs 

aquest concepte de la malaltia com a procés 

natural, tot i seguir convivint igualment amb 

aspectes entesos des de l’àmbit religiós. 

Durant l’Edat Mitjana hi va haver un retorn 

a explicacions únicament relacionades 

amb la màgia o la religió i d’influència en 

l’ànima, amb una clara connotació negativa. 

I els trastorns eren explicats com a “càstigs o 

possessions del dimoni”.

Va ser al segle XVII que es va relacionar la malaltia 

mental amb un òrgan físic: el cervell. Descartant 

qualsevol altra explicació, les persones amb 

trastorns psíquics sovint eren tractades com 

a perilloses, van aparèixer els manicomis i els 

tractaments força agressius. 

A finals del segle XIX van sorgir escoles de 

pensament basades en un enfocament més 

social i psicoanalític, com el treball del neuròleg 

Sigmund Freud, que va investigar la relació 

existent entre el funcionament de la ment i 

algunes de les estructures bàsiques de la cultura. 

Això va canviar radicalment el concepte de 

malaltia i tractament dels trastorns mentals. 

Posteriorment, a mitjans del 

segle XX, sorgeix una nova visió 

de la psiquiatria: l’antipsiquiatria, 

que vol trencar amb els models 

d’exclusió social dels malalts 

mentals i es manifesta en contra 

dels tractaments agressius. 

També en aquest període s’inicien 

les bases de les perspectives 

bioquímiques i genètiques a l’hora d’entendre i 

tractar les malalties mentals.   

Visió més àmpLia
Actualment les disfuncions o trastorns en 

salut mental tendeixen a ser entesos a partir 

d’una visió que integra les dimensions socials, 

culturals i físiques de l’individu i, per tant, a fer-

ne un abordatge des de diversos sectors i àmbits 

professionals.

Us oferim en aquesta revista les entrevistes 

amb la psicòloga Carmen Pulido, del Centre 

de Salut Mental Infantil i Juvenil, i amb la 

psiquiatra Blanca Navarro, coordinadora del 

Centre de Salut Mental Benito Menni, en les 

quals expliquen la seva tasca i la d’ambdues 

institucions a la nostra comarca.

ABS la Roca del Vallès

Editorial
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Els trastorns en salut 
mental tendeixen a ser 
entesos a partir d’una 
visió que integra les 
dimensions socials, 
culturals i físiques de 
l’individu
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VIURE JOVE 15
Consultori jove
Informa’t sobre tot allò que et preocupa! En 

aquest cas, responem qüestions referents a la 

píndola anticonceptiva, a l’ansietat que pot ge-

nerar treure’s el carnet de conduir i al cànnabis. 

SER PARES 13
Cura del nen amb malaltia greu
La cura d’un nen amb una malaltia greu és 

una de les tasques més difícils i esgotadores 

que els pares han d’encarar. Cal fer front a 

necessitats mèdiques i emocionals. 

GENT GRAN 14
Medicaments i gent gran
El metge no ha de ser el principal responsable 

de la nostra salut, sinó nosaltres mateixos. És 

important que coneguem i entenguem què ens 

passa, quin tractament seguim i per a què.

LA PARELLA 8 - 9
Mantenim el desig sexual?
La sexualitat forma part de la nostra vida. 

Entendre com evolucionem i adaptar-nos als 

nostres canvis físics, psicològics i emocionals és 

una manera de viure el sexe de forma natural.

SALUT 10 - 11
Nova pauta per vacunar el tètanus
La vacuna antitetànica és molt eficaç i fàcil 

d’administrar. Una persona ha de tenir admi-

nistrades cinc dosis en tota la vida un cop feta 

la primovacunació, és a dir, la primera vacuna.

El CAP i el GTS destaquen… 4 - 5
Programes de salut mental
Parlem amb la psicòloga Carmen Pulido, del Centre 

de Salut Mental Infantil i Juvenil, i la psiquiatra 

Blanca Navarro, coordinadora del Centre de Salut 

Mental Benito Menni, per conèixer la seva tasca. 

salutfer

CR
ÈD

IT
S PREMI JAUME AIGUADER

I MIRÓ A LA MILLOR 
COMUNICACIÓ SANITÀRIA 

  és una publicació periòdica promoguda per: Albera Salut, ABS Alt Camp Oest, ABS la Roca del Vallès, CAP Can Rull, 

EAP Osona Sud-Alt Congost, EAP Poble-sec, EAP Sardenya, EAPs Sarrià i Vallplasa Atenció Primària, EAP Vallcarca-Sant Gervasi, EAP Vic, 

EAP Can Bou i EAP El Castell.

Comitè editorial: Òscar Autet (EAP Vic), Marta Camps (ABS la Roca del Vallès), Anna Cladera (EAP Sardenya), Mònica Coll (EAP Poble-sec), Núria 

Garcia (CAP Can Rull), Maria Josep Guinovart (ABS Alt Camp Oest), Rosario Jiménez (EAP Vallcarca-Sant Gervasi ), Jordi Lorente (ICE Salud),  Judit 

Masdevall (Albera Salut), Lourdes Tuneu, Sílvia Narejos (EAP Osona Sud-Alt Congost), Roger Vinyeta (EAPs Sarrià i Vallplasa Atenció Primària).

Edició, disseny, producció i publicitat: ICE Salud. Passatge Mercader, 15. 08008 Barcelona. Tel. 93 446 02 33 icesalud@icesalud.com Dip. 

Legal: B-41601-2003

Sumari

salutfer 3

ROCA 24 cor.indd   3 20/12/10   21:52:00



la bona 
salut mental
dels fills comença a casa
El CAP dE lA RoCA dEl 
VAllès ComPtA Amb un 
PRogRAmA dE suPoRt A 
lA sAlut mEntAl PER A 
infAnts i AdolEsCEnts. 
lA PREVEnCió i fomEntAR 
lA REsPonsAbilitAt dE lEs 
fAmíliEs EnVERs Els sEus 
fills són lEs PRinCiPAls 
EinEs quE tREbAllEn. Com 
l’EduCACió, unA bonA sAlut 
mEntAl ComEnçA A CAsA, 
dE bEn PEtits.

El CAP i el GTS destaquen…

El Programa de Suport a la Salut Mental 

Infantil i Juvenil del Centre d’Atenció Pri-

mària, en aquest cas, a la Roca del Vallès, 

consisteix en la incorporació d’especialistes en 

psicologia per atendre nens i adolescents amb 

els metges de família i/o pediatres.

Aquest projecte es va implantar a la Roca fa tres 

anys. Abans, però, ja hi havia establerts inter-

canvis amb un professional del Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Granollers. 

Les col·laboracions consistien bàsicament en 

consultories amb els pediatres. El servei s’ha 

anat ampliant i, tres anys després, el CAP de la 

Roca compta amb una assistència primària en 

salut mental més desenvolupada.

orientació aLs pares
La psicòloga clínica Carmen Pulido està es-

pecialitzada en psicologia infantil i juvenil. 

Una vegada al mes, visita al CAP de la Roca 

pacients entre 0 i 18 anys, dins d’aquest 

programa. La seva feina consisteix a aten-

dre visites programades al CAP que han 

estat prèviament valorades pels metges de 

família o pediatres. La formació d’aquests 

és una altra de les seves tasques. A través 

de sessions clíniques en què s’estudien ca-

sos, es dota els pediatres d’instruments per 

resoldre problemes i ser capaços d’orientar 

els pares, a partir de l’elaboració de pautes 

i situacions comunes.

“L’objectiu principal 
és assessorar i formar 
els pediatres sobre les 
dificultats amb els nens”

D’altra banda, es treballa molt especialment la 

prevenció, “per aconseguir que les dificultats en 

l’educació dels fills no derivin en una patologia 

quan aquests creixin”, emfasitza Pulido.

Tot i que, com assenyala la psicòloga, cada nen 

i adolescent és un món i no hi ha un perfil clar 

de pacient, el cert és que la intervenció familiar 

hi té un paper molt important. “Els pares són els 
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salut mental
dels fills comença a casa

salutfer 5

cuidadors dels seus fills i, per tant, els màxims 

responsables de la seva salut. Per a una bona 

salut mental dels nens i adolescents, és fona-

mental viure en un entorn saludable i créixer 

envoltat d’un ambient segur”, remarca Pulido.

Els trastorns d’ansietat, 
comportament i 
personalitat i la 
depressió infantil són 
les principals malalties 
mentals de nens i joves

un element constant en to-

tes les etapes de la vida, i 

acostuma a ser un moment 

complicat. En general, a la 

societat actual li costa ac-

ceptar el canvi i li resulta dífi-

cil readaptar-se”, constata.

Un canvi vital pot ser des de la pèrdua 

d’un ésser estimat o la separació dels 

pares fins a un canvi de domicili o d’es-

cola. “Darrerament, hem observat una tendèn-

cia generalitzada en què, per exemple, els pares 

se separen i decideixen portar el fill al psicòleg 

immediatament perquè noten que el nen can-

via de caràcter, està enrabiat o trist, quan això 

és una reacció natural. El que no seria normal és 

que la separació dels seus pares li fos totalment 

indiferent. Aleshores sí que hauríem de parlar 

de patologia”. Com aconsella Pulido, “cal deixar 

temps al temps, no enviar de seguida els nens 

al psicòleg. Si aquesta alteració del caràcter i 

conducta no es restitueix al cap d’uns 6 mesos 

o 1 any —que és aproximadament el temps de 

mitjana del procés de “dol”—, es recomana con-

sultar el pediatra o metge de família per fer-ne 

una primera valoració”.

No s’ha de confondre 
tristesa amb depressió, 
ni inquietud amb 
ansietat

Carmen Pulido comparteix l’opi-

nió generalitzada que creu que 

actualment, a causa del ritme 

agitat de vida, molts pares 

deleguen l’educació dels seus 

fills quasi exclusivament a 

l’escola. La manca d’imposició 

de límits als fills i les dificultats 

que les famílies tenen per posar-ne, 

contribueix a crear problemàtiques.

“En la bona salut mental 
dels nens i nenes, el 
paper dels pares és clau”

responsabiLitat famiLiar
Així, des d’aquest programa es vol fomentar 

el paper dels pares i la responsabilitat que la 

família té envers els seus fills. “Els pares han 

de ser capaços de comprendre les angoixes dels 

seus fills, no han de confondre fermesa i el fet 

de posar límits amb el maltractament. Tampoc 

han de tenir por de frustrar els seus fills. La 

frustració ajuda a aprendre que no es pot tenir 

tot”, apunta Pulido.

Segons aquesta psicòloga, l’oferta del servei de 

suport a la salut mental, n’ha incrementat la 

demanda. Actualment, hi ha una tendència a 

psicologitzar i psiquiatritzar-ho tot, fins i tot 

respostes emocionals naturals a un canvi vi-

tal, típiques d’un procés de “dol”. “El canvi és 
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Programa 
de salut mental 
de suport a l’Atenció Primària del CAP de la Roca

El CAP dE lA RoCA dEl VAllès ComPtA Amb un sòlid PRogRAmA dE sAlut mEntAl quE dónA suPoRt A l’AtEnCió 
PRimàRiA. El PRojECtE REsPon A lA nECEssitAt d’APoRtAR soluCions EfECtiVEs A PRoblEmEs dE sAlut mEntAl dEs 
dE l’AtEnCió PRimàRiA. Així, Es milloRA l’ACCEssibilitAt i lA quAlitAt dEl sERVEi dEs dE lA PRoximitAt, oPtimitzAnt 
El tREbAll En EquiP i Els RECuRsos dEl tERRitoRi. lA PsiquiAtRA blAnCA nAVARRo ExPliCA l’EVoluCió i El 
funCionAmEnt ACtuAl d’AquEstA iniCiAtiVA Al CAP lA RoCA.

El CAP i el GTS destaquen…

Els programes de Suport a l’Atenció Primà-

ria del Centre de Salut Mental són dispo-

sitius comunitaris d’atenció ambulatòria 

en els quals s’atenen i es prevenen alteracions en 

la salut de tipologia emocional i/o mental. Dins 

d’aquest projecte, s’incorporen psiquiatres, psicò-

legs i infermers, per atendre pacients majors de 

18 anys amb els metges de capçalera dels CAPs. 

La doctora Blanca Navarro està especialitzada 

salutfer6

Amb el nou model es fa 
un seguiment conjunt 
i només es deriva 
als especialistes i es 
medicalitza els pacients 
que ho requereixen

en psiquiatria i és la coordinadora del Centre 

de Salut Mental d’Adults de Granollers. Aquest 

centre cobreix unes 280.000 persones cor-

responents a l’àrea del Vallès Central i el Baix 

Montseny i depèn del Complex Assistencial en 

Salut Mental Benito Menni de les Germanes 

Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. A més a 

més, la Blanca Navarro és la responsable de 

l’àrea de Salut Mental del CAP de la Roca del 
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Programa 
de salut mental 
de suport a l’Atenció Primària del CAP de la Roca
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Navarro calcula que el 2009, al Centre de Salut 

Mental Benito Menni, va haver-hi 2.024 prime-

res visites relacionades amb problemes de salut 

mental. La majoria de diagnòstics són casos lleus 

d’ansietat, depressions i trastorns adaptatius. 

La Dra. Navarro comenta que l’objectiu d’aquest 

programa no ha estat disminuir l’estigmatiza-

ció de les malalties mentals greus per part de la 

societat, però sí la tendència a la medicalització 

dels problemes de la vida. “Actualment hi ha 

una tendència a medicalitzar els problemes de 

la vida que produeixen angoixa i tristesa. Abans, 

la gent comptava amb una xarxa de suport 

social més àmplia, amb més contacte amb la 

família, els veïns, en alguns casos fins i tot l’Es-

glèsia. D’aquesta àmplia xarxa s’aprenien eines 

per afrontar problemes. Ara la societat demana 

solucions més immediates, quan la resposta 

més normal i sana és estar fomut, tenir pacièn-

cia i afrontar el problema sense medicalització”. 

En aquest sentit, la doctora conclou: “Potser és 

que es necessiten més espais per escoltar. Me-

dicalitzar els problemes de vida és una roda en 

la qual no volem entrar.”

Vallès. Una vegada a la setmana, la psiquiatra 

es reuneix amb els metges de capçalera del 

CAP. L’objectiu principal d’aquestes reunions 

es formar i assessorar els metges sobre els 

problemes de salut mental més comuns, i 

aportar eines i guies de treball. Segons Na-

varro, “amb aquest suport, creix 

la confiança dels metges i la 

seva autonomia”. 

seguiment conjunt
En aquestes reunions es co-

menten els casos que por-

ten els metges i es decideix 

conjuntament la necessitat de 

la valoració per l’especialista. El 

treball en equip ajuda a fer unes deriva-

cions més acurades. “Abans, els metges envia-

ven directament els pacients als especialistes, 

amb la qual cosa s’incrementava notablement 

la llista d’espera. Com a conseqüència, l’efici-

ència i la qualitat de l’atenció disminuïa, i, per 

a molts pacients, la via de sortida era recórrer 

a centres privats”, explica Navarro. 

Amb aquest nou model, s’orienta, es fa un segui-

ment conjunt i només es deriva als especialistes 

i es medicalitza els pacients que ho requereixen. 

I és que aquest programa vol, d’una banda, de-

tectar i atendre de forma no medicalitzada els 

anomenats “problemes de la vida”, i treballar la 

prevenció a través de la teràpia grupal amb l’ob-

jectiu d’evitar la cronicitat de l’angoixa i el ma-

lestar. D’altra banda, amb aquestes reunions de 

coordinació també es vol detectar precoçment 

i participar conjuntament en el seguiment dels 

Un nombre considerable 
de pacients que es 
visiten al CAP ho fan per 
problemes de salut mental 
lleus o pels anomenats 
“problemes de vida”

trastorns mentals greus (com l’esquizofrènia).

Veient l’evolució d’aquest programa, la psi-

quiatra observa com, en els seus inicis, les 

derivacions a especialistes eren molt ele-

vades, i que, després d’uns anys d’equilibri, 

s’aprecia com el nombre de pacients derivats 

ha disminuït. Ara bé, les derivacions són 

més acurades i responen a casos de 

salut mental més greus.

menys espera
Navarro destaca que no tenen llis-

ta d’espera i que aquesta es redueix 

generalment a una setmana o dues, ja 

que “una setmana comentem conjunta-

ment els casos i la següent, visitem”. La 

proximitat també és un valor afegit 

del Programa. “Aquesta manera de treballar 

vinculada al territori satisfà tant els professi-

onals com els usuaris”. 
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DESIG SEXUAL, COMPANY DE VIATGE

El desig sexual o la libido és l’impuls per 

mantenir relacions sexuals i es manifesta de 

manera diferent al llarg de la nostra vida. 

Tot i que la curiositat per la sexualitat està 

present des de la infància, és a partir de la 

pubertat i fins arribar a la maduresa quan en 

som més conscients.

La manera en què els homes i les dones viuen el 

desig sexual és molt semblant. El mite segons el 

qual els homes tenen més apetència sexual que 

les dones és fals i en tot cas dependrà de cada 

persona i les seves circumstàncies, més que no 

pas del gènere. 

DIFERÈNCIES HORMONALS

Existeixen diferències clares en el factor 

hormonal entre gèneres. La primera rau en la 

pròpia fisiologia. Les hormones que regulen 

la nostra sexualitat són la testosterona, els 

estrògens i la progesterona, presents en ambdós 

sexes tot i que en quantitats diferents. El factor 

hormonal té una expressió més fluctuant en 

el cas de la dona. Aquesta presenta cicles 

ovàrics o menstruals en què hi influeixen 

diverses secrecions hormonals. L’home, en 

canvi, té una línia evolutiva més estable. 

A això cal sumar-hi les diferències socials: 

tradicionalment l’home ha estat educat i 

motivat per descobrir i practicar el sexe, així 

com per expressar obertament el seu desig, 

mentre que la dona ha estat alliçonada per 

amagar-lo i fins reprimir-lo. 

mantenim 
el desig sexual?
lA sExuAlitAt foRmA PARt dE lA nostRA VidA. EntEndRE Com 
EVoluCionEm i AdAPtAR-nos Als nostREs CAnVis físiCs, PsiCològiCs i 
EmoCionAls és unA mAnERA dE ViuRE El sExE dE foRmA nAtuRAl.

De la mateixa manera que el sistema locomotor, 

el respiratori o el limfàtic no funcionen igual 

als 15, als 38 o als 60 anys, tampoc ho fa el 

sistema reproductor. Amb l’edat es dóna una 

disminució de la secreció hormonal. Aquesta 

declinació es pot relacionar amb el descens del 

desig sexual. En el cas dels homes és gradual. 

A partir dels 45 anys poden començar a patir 

algun tipus de disfunció sexual. En el cas de 

la dona la disminució hormonal té lloc de 

manera més sobtada, normalment amb la 

menopausa, procés pel qual la dona deixa de 

menstruar i acaba la seva fase reproductiva. 

La menopausa pot anar acompanyada d’altres 

efectes col·laterals com l’insomni, l’ansietat o la 

depressió, que poden afectar igualment el desig 

sexual. Amb tot, no afecta de la mateixa manera 

L’afecte i la comunicació 
són clau per mantenir viu 
el desig sexual

salutfer8

La parella
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EL SEXE DEMANA ATENCIÓ

Cal dir que determinar què és un desig se-

xual normal és molt complicat perquè no 

tots tenim les mateixes necessitats i això 

no vol dir que patim un trastorn. El pro-

blema és quan un baix desig es torna nul 

o existeix una aversió al sexe. En aquest 

cas, la cura d’aquest trastorn requerirà un 

estudi profund de les causes. Però existei-

xen unes regles generals que ens poden 

ajudar a prevenir que el desig decaigui. La 

principal és acceptar-nos tal com som i els 

canvis que pateix el nostre cos al llarg de 

la vida. Abans de seduir els altres ens hem 

de seduir a nosaltres mateixos. L’autoesti-

ma és fonamental. En el cas de les relaci-

ons en parella, es recomana mantenir una 

bona comunicació en general, augmentar 

la comunicació sexual i superar vergonyes 

i tabús. Una parella són dos i cadascú té 

una apetència sexual concreta. Fomentar 

l’afecte indueix a incrementar la proximitat 

emocional, una porta al desig. Aparquem, 

doncs, l’estrès i la vida diària durant unes 

hores: cercar moments d’intimitat per 

viure junts, fora de les obligacions com a 

pares, ajuda a restaurar la complicitat i la 

confiança en la relació.

totes les dones. El descens hormonal no implica 

que no es puguin mantenir relacions sexuals 

satisfactòries, sinó que la nostra resposta 

sexual és diferent i no s’ha de relacionar amb 

conceptes de “virilitat” o “feminitat”. 

ÉS QUE JA NO T’AGRADO?

Parlem de desig sexual inhibit o hipoactiu 

quan les persones experimenten una absència 

o pèrdua de les ganes per mantenir relacions 

sexuals. Molta gent creu que és cosa de l’edat, 

però els joves de 20 anys també el poden 

patir. Per contra, hi ha persones grans que 

encara tenen desig sexual i el fet de no poder 

mantenir relacions amb penetració no vol dir 

que l’afecte, expressat en forma de carícies i 

petons, no sigui igualment plaent. 

La cultura i l’educació 
juguen un paper molt 
important en el desig sexual

El desig sexual inhibit pot tenir un origen 

mèdic i estar causat per una malaltia que 

ens crea malestar físic i pot passar que les 

molèsties siguin un impediment per sentir-se 

excitat, mantenir relacions o fins i tot estar 

relacionades amb altres disfuncions sexuals 

com la impotència o l’anorgàsmia. Com hem 

comentat abans, les hormones juguen un paper 

important. Un baix nivell de testosterona pot 

ser un altre dels motius de la inhibició. L’origen 

també pot ser farmacològic, llavors ens trobem 

amb un desig sexual inhibit per substàncies 

com, per exemple, alguns medicaments 

antihipertensius.

No oblidem que el desig sexual es viu amb el cos 

i amb la ment. Per això cal subratllar els factors 

psicològics i emocionals. Les persones que es 

trobin en una situació de depressió o d’estrès 

poden veure els seu desig sexual disminuït. 

No cal haver patit cap trauma relacionat amb 

el sexe. Sovint el problema rau en la relació 

de parella: manca d’autoestima, rutina sexual, 

carència afectiva, falta de comunicació i 

enteniment, etc. 

salutfer 9
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LA VACUNACIÓ 
ÉS L’ÚNICA 
MANERA DE 
PREVENIR 
EL TÈTANUS. 
CONEGUEM LA 
NOVA PAUTA DE 
VACUNACIÓ PER 
A L’ADULT.

novetats a la pauta de 
la Vacuna del tÈtanus

El tètanus és una malaltia infecciosa 

produïda per un bacteri (‘Clostridium 

tetani’).

Aquest bacteri es troba, fonamentalment, 

a la terra, als fems, a les escombraries i al 

tracte digestiu de les persones sanes, però 

pot trobar-se a tot arreu en ser transpor-

tat per l’acció del vent. Per tant, no s’ha de 

caure en l’error de pensar que només podem 

contraure la malaltia quan manipulem fems, 

ens punxem amb un ferro rovellat o ens fem 

ferides brutes.

El tètanus tan sols es pot 
prevenir mitjançant la 
vacunació

La forma més freqüent de 
contagi del tètanus és a 
través de lesions a la pellcom  es transmet?

La forma més freqüent de contagi és a tra-

vés de lesions a la pell (ferides, mosse-

gades, etc.). No cal que les lesions siguin 

profundes o brutes; qualsevol lesió és po-

tencialment perillosa si entra en contacte 

amb el bacil tetànic.

com es Pot PreVenir?
El tètanus tan sols es pot prevenir mitjan-

çant la vacunació, ja que el fet d’haver patit 

la malaltia no ens protegeix.

salutfer10
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l’eFecte Protector de la Vacuna
Fins fa molt poc temps es deia que l’efecte 

protector de la vacuna antitetànica (un cop 

administrades les tres primeres dosis) dura-

va deu anys. Passat aquest temps se n’havia 

d’administrar una dosi de record, i així cada 

deu anys al llarg de tota la vida.

El Consell Assessor de Vacunacions de Cata-

lunya va crear un grup de treball per revisar 

les recomanacions de l’efecte de la vacu-

nació antitetànica. Després d’un període de 

revisió de la pauta, els experts han decidit 

modificar-la i actualment ja no es farà així. 

novetats a la pauta de 
la Vacuna del tÈtanus

Marga Méndez-Aguirre
Rosa M. Yrla
infermeres 
EAP Vallcarca - 
sant gervasi

Nova pauta de vacunació 
per a l’adult 
Una persona ha de tenir adminis-
trades cinc dosis en tota la vida 
un cop feta la primovacunació

La vacuna antitetànica 
és molt eficaç i fàcil 
d’administrar

Patir el tètanus no dóna 
immunitat; un pacient 
que sobrevisqui a aquesta 
malaltia s’ha de vacunar

la Vacuna
La vacuna antitetànica és molt eficaç i fàcil 

d’administrar. En vacunar per primera vega-

da (primovacunació) un adult que mai s’hagi 

vacunat de tètanus s’administren tres dosis: 

la primera dosi, en iniciar la vacunació; la 

segona, al cap de dos mesos, i, la tercera, 

transcorreguts entre sis i dotze mesos.

En cap cas s’ha de reiniciar la pauta vacunal, 

sinó que cal completar la pauta de primo-

vacunació fins a les tres dosis. La vacunació 

antitetànica es fa amb vacuna Td (antitetà-

nica-antidiftèrica), que a més a més propor-

ciona protecció enfront de la diftèria.

a qui cal Vacunar?
Es recomana que tota la població esti-•	

gui correctament vacunada.

Durant l’embaràs, si la dona no està •	

correctament vacunada s’ha de fer a 

partir de les vint setmanes.

Tothom que tingui ferides i altres lesi-•	

ons potencialment tetanígenes.

Un aspecte important que cal tenir en comp-

te és que patir el tètanus no dóna immuni-

tat. Un pacient que sobrevisqui a aquesta 

malaltia s’ha de vacunar.
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Salut a la llar

salutfer12

LES PLANTES I FLORS NO NOMÉS SÓN UN RECURS ESTÈTIC. A BANDA DE DONAR VIDA I COLOR A CASES I 
JARDINS, APORTEN BENEFICIS IMPORTANTS A LA SALUT. NOMÉS CAL ESCOLLIR LES MÉS ADIENTS PER A LA 
NOSTRA LLAR. 

PULMONS VERDS
Les plantes converteixen el CO2 (diòxid de 

carboni) i els compostos orgànics en oxigen, 

gràcies a l’energia de la llum, a un procés ano-

menat fotosíntesi. El resultat pràctic d’aquesta 

transformació és la renovació de l’aire de la llar. 

A més, combaten la pol·lució perquè descar-

reguen l’ambient de substàncies nocives com 

el fum del tabac. Són també una font natural 

d’humitat, especialment útil per mantenir les 

mucoses en bon estat a l’estiu, quan estem ex-

posats a aires condicionats que ens ressequen 

la gola. Fins i tot existeixen certes varietats de 

plantes que milloren la qualitat de vida dels as-

màtics, com per exemple la grindèlia. 

És dolent dormir amb plantes? Molts hem sentit 

aquesta teoria. Com nosaltres, les plantes res-

piren, i en fer-ho consumeixen oxigen, tant de 

dia com de nit. Només que a la nit, sense ener-

gia lumínica, no poden fer la fotosíntesi i per 

tant deixen de produir oxigen. Però la quantitat 

que en consumeixen és molt menor de la que 

utilitza per exemple la nostra parella o germans 

amb qui també compartim l’aire de l’habitació. 

Així doncs, només cal que mantinguem una 

ventilació adequada a casa nostra.

ajuden a relaxar-nos. Però també actuen com 

a estimulants naturals que incrementen tant 

la nostra capacitat de concentració com de 

productivitat. Per això és bona idea col·locar 

alguna planta al despatx, l’estudi o en espais 

dedicats a treballs de caire intel·lectual.

JUGAR A FER CRÉIXER
Sovint ens queixem que la vida a la ciutat ens 

ha desvinculat de la natura i que els nens crei-

xen sense ser concients dels cicles de vida de 

plantes i animals. No cal que tinguem un gran 

terreny, ni tan sols jardí: al balcó de casa nostra 

podem cultivar plantes amb flor o hortalisses en 

testos i jardineres que no ocupen gaire espai. El 

julivert i verdures per a amanides, com les ce-

bes i els raves, creixen amb facilitat a partir de 

llavors. Els petits de casa poden ser partícips 

dels cicles de cultiu i fer-se’n responsables. 

salut amb arrels 

Les plantes milloren la 
qualitat de l’aire

Mantenir contacte amb 
les plantes augmenta la 
sensació de benestar i 
redueix l’estrès

FLORS PER SOMRIURE
Qualsevol persona a qui agradi la jardineria 

ens explicaria que aquesta afició és una font 

d’evasió de l’estrès a què estem exposats en 

la nostra vida diària. No cal ser un expert 

per adonar-se’n. Les plantes i les flors tenen 

efectes psicològics i anímics positius sobre 

nosaltres. Creen sensació de benestar i ens 
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cura del nen amb 
malaltia greu
LA CURA d’UN NEN O 
NENA AMb UNA MALALTIA 
GREU éS UNA dE LES 
TASqUES MéS dIfíCILS I 
ESGOTAdORES qUE ELS 
PARES hAN d’AfRONTAR. 

A més del maneig dels problemes físics 

i les necessitats mèdiques, s’haurà de 

fer front a les necessitats emocionals 

del fill i a l’efecte que una malaltia prolongada 

pot tenir sobre la família. Afortunadament, no 

us trobeu sols per aconseguir aquest complex 

equilibri: els grups de suport, els treballadors 

socials i els amics de la família poden resultar 

de gran ajuda.

PARLAR AMb EL NEN
La comunicació sincera és fonamental per 

ajudar el vostre fill a adaptar-se a la ma-

laltia greu. És important que el nen sàpiga 

que està malalt, que li caldran moltes pro-

ves i que rebrà cures especials. L’hospital i 

els medicaments poden resultar aterradors, 

però són necessaris perquè el nen es trobi 

millor. Contesteu totes les preguntes del 

vostre fill amb respostes clares i sinceres 

i de manera que ho pugui entendre. A la 

pregunta “per què a mi?” li haureu de con-

testar honestament que no ho sabeu. Però 

expliqueu-li que hi ha tractaments per a ell i 

que la família fareu que se senti tan còmode 

com sigui possible. També és important que 

li expliqueu en què consisteix el tractament 

a què es veurà sotmès. Intenteu no dir “no 

et farà mal” si un procediment pot causar 

mal o incomoditat. S’ha de ser honest amb 

Ser pares

salutfer 13

ell ressaltant, però, que serà transitori i que 

vosaltres sereu allà per donar-li suport.

Pot ser que el vostre fill tingui molts senti-

ments de cara als canvis que es puguin pro-

duir en el seu cos. Pregunteu-li què sent i 

escolteu-lo. A vegades la comunicació, tan 

important com és, no ha de ser verbal, pot 

ser a través de la música, els dibuixos o l’es-

criptura. Això pot ajudar el vostre fill a ex-

pressar emocions i a evadir-se en un món de 

fantasia inventat per ell mateix molt enri-

quidor. També se li ha de recordar que de la 

malaltia que pateix, no n’és responsable ell, 

ja que freqüentment se’n senten.

TORNAR A LA NORMALITAT
Malgrat totes les circumstàncies adverses 

que demanen un seguiment molt de prop 

i una cura extra del fill malalt, és important 

que es continuïn posant límits al seu compor-

tament. Aquesta és potser la tasca més difícil 

d’aconseguir per la gran necessitat que es pot 

sentir de protegir el nen o nena. Però consen-

tir-lo o malcriar-lo agreujarà i farà més difícil 

tornar a les activitats diàries normals. Un cop el 

nen abandoni l’hospital i torni a casa, la fita és 

tornar a la normalitat.

També s’ha de vigilar el comportament dels 

germans, ja que és freqüent que s’enrabiïn, 

es tornin esquerps, ressentits, porucs o que 

s’aïllin. Els pares han de vetllar perquè no se 

sentin deixats de banda. És convenient in-

cloure’ls en el procés del tractament sempre 

que es pugui i, segons l’edat i la maduresa, 

acompanyar el germà a l’hospital, conèixer 

altres nens malalts i els metges. S’ha de te-

nir en compte que el que s’imaginen sobre la 

malaltia sol ser pitjor que la realitat. 

Cal ser honestos amb el 
nen, però ressaltant que 
té el vostre suport

consells per als pares
Hi ha una sèrie de consells que poden 

alleugerir la càrrega del que implica la cura 

d’un nen amb malaltia greu: 

Reduïu els problemes a parts, de mane-•	

ra que es facin més manejables. 

Planifiqueu a curt termini, per exemple •	

setmanalment. 

Ocupeu-vos de les vostres pròpies •	

necessitats, ja que és imprescindible 

mantenir-se com més sa millor en mo-

ments difícils. 

Busqueu suport en els seus amics, •	

deixeu que us ajudin en l’organització 

d’horaris d’altres fills o que compartei-

xin responsabilitats amb vosaltres. 

No deixeu de preguntar tot el que se us •	

acudeixi als professionals de la salut.

Dra. Rosamaria 
Casademont i Pou
Pediatre
EAP Vallcarca - Sant Gervasi
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patible la medicació amb la vida diària o directa-

ment se n’obliden. Si ens organitzem, la presa de 

medicaments no ha de ser un mal de cap.

saber QuÈ i Quan
El nostre metge no ha de ser el principal respon-

sable de la nostra salud, sinó nosaltres mateixos. 

És important que coneguem i entenguem què ens 

passa, quin tractament seguim i per a què. Una 

bona tècnica de control és fer un llistat amb el 

nom de cada medicament que prenem i la seva 

funció. També és fonamental saber quan els hem 

de prendre, ja que una medicació administrada 

fora del seu horari no resulta igual d’efectiva i pot 

salutfer14

medicaments i gent gran

A mesura que ens fem grans el nostre cos 

i la nostra ment van patint una dege-

neració progressiva. És lògic, doncs, que 

en edats avançades tinguem malalties diverses, 

algunes fins i tot cròniques. Per això la gent gran 

són els principals consumidors de medicaments. 

Sovint han de prendre diferents tipus de pastilles 

i fàrmacs al llarg del dia i no troben com fer com-

És més fàcil recordar-se de 
la medicació si l’associem 
als nostres hàbits

Gent gran

consells PrÀctics Per una 

medicaciÓ correcta
No acumular medicaments innecessa-•	

ris que puguem confondre.

No fer servir les culleres de casa per •	

pendre xarops o solucions líquides, sinó 

els dispositius que venen amb el medi-

cament on hi figura la dosi exacta. 

Respectar els intervals d’administració i •	

la durada del tractament.

Evitar l’automedicació. Pot causar •	

interaccions i emmascarament de 

símptomes.

Consultar amb el metge, infermer o •	

farmacèutic qualsevol dubte sobre el 

tractament.

arribar a causar interaccions. Així, al llistat po-

dem afegir l’hora i la dosi que hem de prendre. 

D’això s’en diu un Pla de Medicació Persona-

litzat. Avui dia en algunes farmàcies també es 

pot adquirir un Sistema Personalitzat de Dosifi-

cació, que consisteix en un dispositiu anoment 

blíster on es troba la medicació diària separada 

per preses. Això facilita les coses sobretot al pa-

cient, però també als cuidadors. 

Vida Quotidiana i medicaments 
Una manera d’assegurar-nos de no oblidar les 

preses del tractament és associar-les als àpats. 

Podem fer coincidir la nostra medicació amb 

l’esmorzar, el dinar o el sopar, depenent de la 

freqüència indicada per a la presa, si es cada 

sis, vuit, dotze hores, etc. D’altra banda, si els 

medicaments els hem de prendre en dejú els 

podem relacionar amb altres activitats quotidi-

anes, com per exemple sortir a fer la passejada 

diària, dutxar-nos o mirar les notícies.

Els plans de medicació 
personalitzats ens ajuden 
a conèixer i controlar el 
nostre tractament

eL farmacÈutic comunitari
Es tracta d’un professional sanitari que té 

com a funció principal assegurar l’efectivi-

tat i seguretat dels fàrmacs. Pel que fa a la 

millora en l’ús dels medicaments, el farma-

cèutic ens informa i aconsella sobre els me-

dicaments, revisa la medicació per verificar-

ne el bon ús i comprova i complementa la 

informació de la persona sobre el seu trac-

tament. A més, algunes farmàcies també 

ens poden donar un Sistema Personalitzat 

de Dossificació, és a dir, un dispositiu que 

conté en càpsules diferents les pastilles que 

ens hem de prendre cada setmana per evi-

tar confusions.

Com fer més fàcil la medicació 
dels grans consumidors
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Ser jove implica un munt de canvis. En 

aquesta època de la nostra vida experi-

mentem una sèrie de sensacions i tenen 

lloc una sèrie d’esdeveniments, que ens van fent 

tu preguntes, 
nosaltres resPonem
PREGUNTA AL NOSTRE CONSULTORI TOT ALLò QUE SEMPRE HAS VOLGUT SABER SOBRE SALUT. 

madurar. Però sovint aquests fets ens generen 

dubtes que no expressem en veu alta per vergo-

nya o per no saber amb qui parlar-ne. Això és fatal 

si el que volem és trencar la closca de l’ou. Per 

aquest motiu posem a la teva disposició aquest 

espai. Escriu al nostre consultori i explica’ns les te-

ves inquietuds. Tu preguntes, nosaltres responem. 

Et quedaràs amb les ganes?

he sentit a dir que les noies que prenen 

la píndola anticonceptiva durant molt 

de temps després tenen problemes 

per quedar-se embarassades. Jo ja fa 

un any que les prenc. hauria de parar 

per fer un descans?

Actualment no cal fer descans en el 

tractament anticonceptiu regular amb 

píndoles. No hi ha cap problema per 

quedar-se embarassada un cop la noia 

que les pren decideix deixar de fer-ho. 

Recordem que el fet d’oblidar la ingesta 

d’una d’elles pot provocar un embaràs 

no desitjat. Per tant, aquest mètode 

no altera la fecunditat de la dona. 

No obstant això, és convenient que 

realitzem controls rutinaris per saber 

com evoluciona el tractament. 

Crec que tinc un problema d’ansietat. 
he suspès tres cops l’examen de 
conduir. durant les pràctiques vaig 
perfecte, però quan tinc l’examinador 
al costat em poso tan nerviós que em 
quedo bloquejat. què puc fer?
L’examen pràctic és l’últim pas abans 
d’aconseguir el carnet de conduir que 
sovint s’associa a la independència, la 
maduresa, etc. Donar-li massa importància 
i tenir por de no assolir aquests valors pot 
crear estrès i ansietat. Pensa que només és 
un examen. Relaxa’t el dia abans, no donis 
voltes al tema. Dorm força i evita prendre 
cafè, te o substàncies que puguin alterar 
els teus nervis abans de l’examen. Què és 
el pitjor que podria passar si suspens? 
Pren-te la prova amb filosofia, pensa en 
positiu i confia en tu mateix.

El cànnabis pot causar esquizofrènia?El cànnabis, considerat per molts com una droga tova, afecta el sistema nerviós provocant una sèrie d’efectes secundaris, com totes les drogues. L’efecte més fàcilment identificable és el de relaxació o l’augment de la sensació de gana. Però la dependència d’aquesta substància i un consum intens i continuat pot provocar problemes de concentració, angoixa, comportament violent i, en casos d’antecedents familiars, l’aparició de problemes mentals greus. 
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medicaments i gent gran
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Viure jove

Envia’ns les teves 
consultes a:
info@fersalut.cat
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