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Sumari

Jo i els altres, els drets individuals
i els drets col·lectius

L

a Declaració Universal dels Drets Humans és, en principi, una proclamació de drets individuals.
Diem en principi pel fet que és una afirmació que cal completar, en la mesura que molts drets
només assoleixen el seu sentit, només es fan possibles, dins la col·lectivitat.

Per exemple, el dret a la salut té una dimensió individual, però es indiscutible que té també una dimensió
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col·lectiva. La prevenció, la protecció i la promoció de la salut necessiten l’existència de formes d’organit-

Prevenció davant l’onada de calor

En la salut i en la malaltia

Les TIC al servei de la salut

zació social en el marc de les quals es pugui exercir realment aquest dret individual.

L’any 2004 el Departament de Salut de la Genera-

Les persones amb parelles que pateixen malal-

Són molts els beneficis que aporta la implan-

Les organitzacions socials i també, per tant, les sanitàries:

litat de Catalunya va posar en marxa per primera

ties cròniques i complicades en viuen molt de

tació de les tecnologies de la informació i

•

Han de tenir capacitat per assolir l’efecte que es desitja o que s’espera (han de ser eficaces).

vegada el Pla d’actuació per prevenir els efectes

prop l’evolució. Aquesta nova realitat pot ser

comunicació (TIC) als usuaris i professionals del

•

Han de disposar d’algú o d’alguna cosa per aconseguir un efecte determinat (han de ser eficients).

de l’onada de calor sobre la salut (POCS).

físicament i emocionalment esgotadora.

sector de la salut.

•

S’han de poder mantenir sense minva dels recursos existents (han de ser sostenibles).

blica de qualitat, eficaç i eficient, al servei dels ciutadans de l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca del Vallès.
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Com deia el filòsof i científic Immanuel Kant: “El dret és el conjunt de condicions que permeten a la

Xarxes socials sense riscos

Memòria preventiva

Consultori jove

llibertat de cadascú acomodar-se a la llibertat de tots”.

Les xarxes socials són una de les maneres

La gent gran acostuma a veure afectada la seva

Informa’t sobre tot allò que et preocupa! En

en què es comuniquen nens i adolescents.

memòria a curt termini. Per mantenir-la en

aquest cas, parlem dels rumors sobre pírcings i

Tenen molts avantatges però també poden

forma, cal treballar-la cada dia portant un estil

sexualitat, de la necessitat o no de masturbar-se

plantejar riscos.

de vida saludable i fent petits exercicis.

en l’adolescència i de l’alopècia prematura.

cercar solucions noves i conciliadores
Avui dia, a causa de necessitats col·lectives, també està en perill la sostenibilitat de les organitzacions
socials que garanteixen el dret a la salut individual i col·lectiva, finançades amb diners públics, de manera
que es fa una mica més difícil acomplir els desitjos individuals.
Caldrà que tots plegats (administracions, professionals, ciutadans i usuaris) assumim aquesta nova
realitat. Creiem que davant d’aquest fet, cadascú de
nosaltres, des de la responsabilitat, ha de ser capaç
d’entendre-la i valorar-la, cercant noves i innovadores
solucions conciliadores.
Malgrat aquest nou escenari en què minven els recur-

Malgrat el nou escenari en què
minven els recursos, a l’ABS
seguirem treballant per una
sanitat pública de qualitat,
eficaç i eficient

sos disponibles i en què es fa una mica més difícil desenvolupar la nostra tasca professional, l’Equip d’Atenció Primària seguirà treballant per una sanitat pú-

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
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El CAP destaca…

davant l’onada de calor:

Què fem des de l’abs de la Roca?
El Pla permet activar
amb anticipació
dispositius que
minimitzin els efectes
negatius d’una
onada de calor

•

Les persones que prenen medicació que

fermeres i una treballadora social van donar

actua sobre el sistema nerviós central.

les pautes a seguir per poder evitar el cop
de calor durant els mesos de temperatures

Accions des de l’ABS de la Roca

més altes.

A més de l’assistència i participació en la Co-

També es va organitzar una xerrada per a les

missió de coordinació i seguiment POCS del

cuidadores i treballadores familiars (TF), en

Vallès Oriental, des de l’ABS de la Roca del Va-

què un equip de dues infermeres informaven

llès es van coordinar tots els serveis de l’àrea

els assistents de les pautes per actuar correc-

bàsica de salut. Com cada any es va portar

tament davant un cop de calor, així com dels

a terme una recollida de dades per poder fer

aspectes preventius a tenir en compte per les

un seguiment exhaustiu de les necessitats de

persones vulnerables als efectes de la calor. A

ons de diferents entitats sanitàries i socials, el

la població, tant en l’àmbit assistencial com

més, des de la consulta de pediatria es va donar

transport sanitari, així com organismes i altres

en l’àmbit social. Per informar i prevenir la

informació i consells als pares i mares per pre-

departaments de la Generalitat de Catalunya.

població de risc, es van organitzar xerrades

venir possibles cops de calor tenint present que

als centres cívics de la Roca, la Torreta i San-

els nadons també són un grup vulnerable a les

ta Agnès, on un equip format per dues in-

altes temperatures de l’estiu.

Col·lectius vulnerables
Es consideren grups especialment vulnerables
als efectes de la calor:

L’any 2004 el Departament de Salut va posar en marxa per primera vegada el pla
d’actuació per Prevenir els efectes de l’Onada de Calor sobre la Salut (POCS).

•

La gent de més de 75 anys.

•

Els nadons.

•

Les persones amb discapacitats físiques o
psíquiques que tenen limitada la mobilitat
i l’autocura.

Els objectius del POCS són:

tral, persones que realitzin una activitat

•

Predir amb la màxima anticipació que

física intensa o aquelles que hagin de fer

permetin els mitjans tècnics les possibles

activitat física a l’aire lliure (incloses acti-

situacions meteorològiques de risc.
•
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Minimitzar els efectes negatius de les

vitats laborals).
•

Coordinar les mesures i els recursos exis-

onades de calor sobre la salut de la pobla-

tents a Catalunya per fer front a la possi-

ció de Catalunya, sobretot de les persones

ble onada de calor.

La calor excessiva
comporta un augment
de la mortalitat i dels
ingressos no programats

més vulnerables: gent gran especialment

La calor excessiva i sostinguda comporta un

per sobre dels 75 anys, nadons, persones

augment de la mortalitat, especialment en

i va estar actiu fins el 15 de setembre. El Pla in-

amb discapacitats físiques o psíquiques

la gent gran i en les persones amb malalties

clou, com ja hem avançat, la predicció màxima-

que tinguin limitada l’autocura, persones

cròniques, i també un increment en el nombre

ment anticipada de les situacions meteorològi-

amb malalties cròniques, persones que

d’ingressos no programats als hospitals. El pla

ques de risc per tal d’activar tot un seguit de

viuen soles, persones amb condicions so-

d’actuació per prevenir els efectes d’una possi-

dispositius que minimitzin els efectes negatius

cials precàries, pacients amb medicacions

ble onada de calor sobre la salut dels ciutadans

d’una possible onada de calor. Des d’aleshores,

que actuen sobre el sistema nerviós cen-

enguany es va posar en marxa el dia 1 de juny

s’han coordinat, pel que fa al territori, les acci-

fersalut

•

Els malalts crònics.

•

Les persones que viuen soles.

•

Les persones que viuen en condicions socials precàries.

Núria Aguilera i Botey
Equip POCS / PIUC
ABS la Roca del Vallès
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El CAP destaca…

El descans, una
alimentació suau i un
augment de la ingesta
de líquids són bàsics per
tractar quadres virals
En cas que hi hagi vòmits no hem d’insistir a
menjar sòlid, iniciarem la ingesta amb poc líquid i sovint: una cullerada amb una mica de

Que vÉnen
els virus!

sucre cada 5 minuts. Anirem augmentant la
quantitat a mesura que es vagi tolerant i, per
tant, vagi desapareixent la freqüència del vòmit. L’aigua amb sucre pot ser substituïda pel
sèrum oral. Introduirem el menjar sòlid començant amb una dieta molt suau, sense fregits,
salses, ni picants; una dieta suau no vol dir una
dieta astringent estricta. Si hi ha diarrea caldrà
fer una dieta tova o suau, beure força líquids o
sèrum oral, i menjar poc i sovint.

Quan cal anar al metge?
•

Quan la febre dura més de 48 hores. Es
considera febre l’augment de la temperatura corporal per sobre dels 38º.

•

Quan la febre s’acompanya de mal de cap
intens, vòmits, dolor en moure el cap endavant o petites taques a la pell que no
desapareixen en prémer-les.

•

Si el nen té alguna malaltia crònica, diabetis, asma...

•

L’inici de l’escola coincideix amb els canvis d’estació, entrem a la
tardor I comencen els refredats i quadres virals.

Els antibiòtics no tenen
efecte sobre els virus

Què són els virus?

QuINS EFECTES PROVOQUEN?

Què podem fer per combatre’ls?

Són microorganismes que ens infecten, es mul-

•

mocs

Mantenir una alimentació sana i equilibrada és

tipliquen dins les nostres cèl·lules i són molt

•

tos

contagiosos. Es transmeten per l’aire, a través

•

mal de coll

del contacte físic i d’estris i objectes.

•

febrícula, febre...

Les infeccions víriques causen sovint malalties

•

esternuts

en els éssers humans i en els animals. Els virus

•

decaïment,

combatre’l. El descans, una ali-

malestar...

mentació suau i un augment

cap d’uns quants dies es cura sense

laltia lleu majoritàriament provocat

vòmits

de la ingesta de líquids són ac-

tractament. Per als refredats podem fer

per virus, per això també requereix

tuacions bàsiques que cal seguir.

rentats nasals amb sèrum o aigua amb

una dieta suau i prendre molts líquids.

normalment són eliminats pel nostre sistema
immunitari; els antibiòtics no tenen efecte sobre els virus.
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•

i diarrees

una de les bases per a la prevenció. Però
un cop el cos es veu agredit per
l’atac viral caldrà que el cuidem
una mica més per ajudar-lo a

sal, augmentar la ingesta de líquids (aigua, infusions, brous) i si hi ha molt malestar es pot
prendre un analgèsic. Per respirar millor
a la nit i aconseguir que no s’assequi la

Els virus que provoquen els refredats i les

gola i provoqui tos, podem posar trossos

gastroenteritis són els més comuns:

de ceba crua al costat del llit.

- El refredat és una malaltia lleu que al

- La gastroenteritis és un procés de ma-

Si el nen té menys d’un any.

ocessos
Reconèixer els prque són
del nostre cosir, aquells
banals, és a d ombatre
que el cos pot csaber-ne
per ell mateix, allò que
els símptomes i alleujar
podem fer per , ens fa
aquest períodena mica
ser també u nts.
més autosuficie

Equip de Pediatria i Equip de Salut Comunitària
ABS la Roca del Vallès
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La parella

Per afrontar la malaltia
de la parella, és
fonamental cuidar-se
un mateix a nivell físic
i emocional

EN LA SALUT
I EN LA MALALTIA
Les persones amb parelles que pateixen malalties cròniques i complicades
en viuen molt de prop l’evolució i el tractament. Aquesta nova realitat, amb
pors, noves responsabilitats i càrregues, pot ser físicament i emocionalment
esgotadora per a la parella. Per afrontar la situació, cuidar-se a nivell físic i
emocional és fonamental.

L

a relació de parella és una part molt im-

fet, aquesta persona veu incrementat el risc de

portant de la vida de molta gent. Per això,

desenvolupar trastorns afectius, d’estat d’ànim

quan un dels membres pateix una malal-

o depressió. La relació de parella i les relacions

tia greu com l’Alzheimer, un ictus, un càncer,

sexuals també poden veure’s afectades pels

un accident de trànsit, etc., veure com l’altre

efectes de la pròpia malaltia, pels canvis físics,

reacciona i s’adapta a la nova situació és clau.

les pors i preocupacions pel futur.

La parella del malalt es veu sovint afectada a nivell físic i emocional, ja que també pateix el

Adaptar-se a la nova realitat

xoc al rebre el diagnòstic, així com la por de la

En primer lloc, cal respectar els diferents ritmes

malaltia, la tristesa, la ira, la desesperança da-

d’adaptació a l’hora d’assumir la situació. A

vant la situació, les preocupacions per la re-

mesura que passi el temps, el ritme de la pa-

cuperació, la pressió, l’estrès, la incertesa del

rella s’anirà recuperant. Per això, és fonamental

futur... També pot experimentar sentiments

mantenir una bona comunicació. El malalt no

com la soledat, l’aïllament, la incomprensió,

ha de tenir por de demanar ajuda: involucrar la

la incomunicació o, fins i tot, la vergonya. De

parella pot fer-la sentir útil.
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L’estrès de
la parella acostuma
a ser enorme: tenir
cura del malalt, fer-se
càrrec dels fills,
assumir més
responsabilitats i
tasques i, a la vegada,
contenir els seus propis
sentiments

La malaltia no s’ha de convertir en un tema tabú,

les responsabilitats i tasques de l’altre membre.

Tenir cura d’un mateix

sinó que és important que la parella sigui capaç

D’aquesta manera, els papers dins la parella acos-

Aquesta nova realitat reclama tenir cura de la

de resoldre conjuntament els problemes, i

tumen a canviar per adaptar-se a la nova situa-

parella malalta, però també d’un mateix, tant

compartir les dificultats i les alegries que

ció. Per exemple, es pot donar el cas que d’allò

de la pròpia salut física com de l’emocional.

vagin sorgint. Així doncs, el suport ha de ser

que abans era una responsabilitat compartida,

Menjar sa i equilibrat, dormir bé i fer activitat

ara sigui només un qui en sostingui tot

física de manera regular és fonamental. També

el pes, amb totes les dificultats

s’aconsella compartir les pors, les inseguretats

mutu. Mantenir la complicitat contribueix a
fer que la parella segueixi sentint-se uni-

que això pot comportar. En

i els dubtes amb la parella, els amics, la família,

vament la relació. És més, viure al

aquest sentit, si es tenen

metges, psicòlegs o buscar ajuda en grups de

costat de l’altra persona aquestes

fills, pot ser que aquests

suport formats per gent que estigui vivint la

situacions és un repte que pot

hagin

més

mateixa situació i en associacions de malalts.

da, sense que la malaltia afecti negati-

d’assumir

responsabilitats i que

És bo prendre’s respirs i no carregar-se totes les

A més a més, la parella del ma-

calgui demanar major

responsabilitats. Això ajuda a estar relaxat, positiu

lalt també ha d’encarar-se al fet

implicació dels familiars i

i en forma per afrontar el dia a dia que comporta

d’haver d’assumir una gran part de

amics més propers.

conviure amb una malaltia crònica i complicada.

enfortir la relació.
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Salut

LES TIC AL SERVEI
DE LA SALUT

Són molts els beneficis que aporta la implantació de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC) als usuaris i als professionals del sector de la salut.
Aquestes noves tecnologies han revolucionat el sistema sanitari, agilitzant el
procés assistencial i millorant-ne la gestió clínica i econòmica.

La història clínica compartida, la recepta
electrònica, la carpeta personal de
salut i la telemedicina són algunes
de les noves eines per a la salut que
han nascut gràcies a les TIC

REVOLUCIÓ DIGITAL
La implantació de les TIC en l’àmbit de la
salut ha revolucionat aquest camp amb diverses novetats, oferint una atenció sanitària
més individualitzada. En els propers anys, el
desenvolupament d’aquestes tecnologies i

Aposta per les TIC

nitaris, les TIC han permès augmentar la ra-

independentment del seu nivell assistencial

l’evolució en el seu ús, anirà perfilant com

La digitalització i l’aplicació de les tecnolo-

pidesa en l’intercanvi de dades. També han

o del lloc on estigui ubicat geogràficament.

serà l’atenció del futur. Des del Departament

gies de la informació i comunicació (TIC) en

ajudat a millorar les tasques de coordinació.

La recepta electrònica facilita el procés de

de Salut de la Generalitat de Catalunya, es

l’àmbit de la salut s’emmarca en el procés de

Com a conseqüència d’això, ha augmentat el

prescripció i dispensació. Així, es millora l’efi-

preveu que creixerà la capacitat dels ciuta-

creació d’un nou model sanitari, basat en la

temps de dedicació dels professionals als pa-

ciència d’aquests processos, es redueixen les

dans per corresponsabilitzar-se de la seva

innovació i modernització del sistema al ser-

cients, ha disminuït la part burocràtica i s’ha

visites rutinàries i augmenta el control en la

salut. També s’espera que s’incrementin les

vei dels ciutadans, dels centres i dels profes-

millorat la gestió.

prescripció. La recepta electrònica s’ha con-

possibilitats de la investigació biomèdica, així

vertit en una de les iniciatives més capdavan-

com canvis en la manera de treballar dels pro-

teres i de més èxit.

fessionals i dels centres sanitaris. I, sobretot,

sionals de la salut. L’objectiu és clar: millorar
els serveis i l’assistència sanitària dels

Noves eines per a la salut

ciutadans, agilitzar el procés i fer-

Del Pla estratègic SITIC 2008-2011 del

Amb les TIC també s’ha desenvolupat el Pla de

s’augura una millora en la qualitat de l’assis-

lo més eficaç i eficient. Tot plegat

Departament de Salut de la

digitalització de la imatge mèdica. Aquest pro-

tència mèdica. Les tecnologies permetran que

contribueix a una racionalització

Generalitat de Catalunya nei-

grama ha dotat els centres sanitaris d’equipa-

l’atenció i la informació sanitària s’adaptin a

de les despeses i a una millora de

xen diverses eines per a la mi-

ment i programari per a la digitalització de la

les característiques de la població i de cada

l’atenció al pacient.

llora del sistema sanitari.

imatge radiològica. D’aquesta manera, cada

individu en concret; que els pacients puguin

D’una banda, amb les TIC els ciuta-

La història clínica compartida

vegada més es tendeix a aconseguir que els

participar més en la cura de la seva pròpia

dans poden accedir a la informació

permet que qualsevol professio-

estudis radiològics que es realitzen als cen-

salut; que l’accés a la informació i als serveis

i als serveis necessaris. Pel que fa

nal sanitari pugui consultar l’his-

tres sanitaris de Catalunya estiguin disponi-

sigui més immediat; i que l’assistència i les

als professionals i els centres sa-

torial mèdic del pacient mitjançant les TIC,

bles també en format digital.

intervencions siguin més segures.
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Actualment a Catalunya s’està duent a terme
un pla estratègic, el SITIC 2008-2011, per
coordinar aquesta modernització i canvi
en el procés assistencial
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Ser pares

Gent gran

les xarxes socials,

La gent gran acostuma a veure afectada
la seva memòria a curt termini com
a conseqüència natural del procés
d’envelliment. Per mantenir la memòria
en forma, cal treballar-la dia a dia
amb un estil de vida saludable
i realitzant petits exercicis.

comunicar-se sense riscos
Les xarxes socials
acaparen el temps lliure
dels nens i adolescents
a internet. Aquesta és
una de les maneres
en què es comuniquen
entre ells. Internet té
molts avantatges però
també planteja riscos,
per això l’han d’utilitzar
de manera segura i
responsable.

Cal proporcionar
eines adequades per
protegir la privacitat
en un mitjà tan
globalitzat com internet

F

rent de la pròpia o produir-se un suplantació
o robatori d’identitat, que doni lloc a estafes,
o que tercers explotin informació personal

MEMÒRIA PREVENTIVA
P
arar atenció a les coses i a les persones,

‘Mens sana in corpore sano’

També és molt important

tenir el costum de concentrar-se,

A més a més, realitzar regularment activitat

mantenir una bona salut

física saludable, dormir el temps ne-

emocional. L’estrès, la

fer treballar el cervell en

cessari i seguir una dieta sana i

depressió i l’ansietat

equilibrada, rica en fruites

causen efectes nega-

i verdures, evitant l’alco-

tius en les funcions

cordar, i fer activi-

hol, els greixos, fregits i

intel·lectuals. D’altra banda, el

tats que estimulin

l’excés de sal, ajuda a

sense permís. També es poden donar casos

temes que siguin d’interès per

d’assetjament cibernètic.

a la persona en qüestió,

Davant d’això, els joves són els més vulne-

tenir coses per re-

rables a la xarxa. Cal que aquests reflexionin
sobre si són conscients de les conseqüènciacebook, Tuenti, Twitter, MySpace… són

Pensar abans d’actuar a internet

es que poden comportar els seus actes, per a

la memòria són bons

protegir el cervell del deteriora-

algunes de les paraules més utilitzades

Les xarxes socials tenen avantatges, però tam-

ells mateixos i per a terceres persones. D’altra

mètodes de prevenció.

ment. Els productes integrals, fruits secs i la ge-

grau d’activitat i exercitació mental contribueixen a protegir el cervell.

Realitzar activitat
física ajuda
a protegir el cervell
del deteriorament

pels fills. Es refereixen a noms de xarxes

bé inconvenients. Tothom ha de ser consci-

banda, els adults, tant pares com professors,

socials molt populars, basades en internet i en

ent de quins són els riscos als quals s’exposa

l’administració, les empreses i la societat en

Petits exercicis quotidians

funcionament del cervell i del sistema nerviós.

les quals els joves participen activament.

quan les utilitza. Poden trobar-s’hi comporta-

general, han de poder disposar d’eines i co-

Existeixen petits trucs fàcils d’incorporar a

Els aliments que contenen fòsfor (ous, cereals,

ments il·legals i continguts il·lícits. L’abús de

neixements en noves tecnologies per educar

la vida diària i que ajudaran a conservar la

llenties, formatges...) i vitamina B (soja, llenties,

Una nova manera de comunicar-se

les xarxes socials també pot crear addicció i

els més joves en la cultura de la protecció de

ment àgil i desperta, amb la qual cosa la me-

arròs integral...) són imprescindibles.

Aquesta pràctica ha comportat un canvi d’hà-

aïllament. Una de les principals controvèrsies

dades amb totes les garanties.

mòria millorarà:

bits comunicatius entre els adolescents els dar-

és el control de les dades i la privacitat. De

Podeu trobar més informació sobre aquest

• Deixar notes adhesives en llocs visibles o uti-

rers anys. Els joves expliquen el seu dia a dia

fet, es pot crear fàcilment una identitat dife-

tema en els tres manuals sobre privacitat a

litzar una agenda o calendari per escriure-hi les

Divertir-se mentre s’exercita la ment

internet per a joves, elaborats per l’Agència

dades, dates o activitats que cal recordar.

La tecnologia ha permès l’aparició de videojocs que ajuden a millorar l’agilitat mental i a mante-

Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), la

• Seguir els telenotícies i llegir habitualment

Comissió de Llibertats i Informàtica (CLI) i el

una revista o diari.

Departament d’Educació de la Generalitat de

• Escriure els aliments de la llista de la compra

exercicis per determinar l’edat mental inicial del juga-

Catalunya: www20.gencat.cat

classificats per fruites, productes làctics...

dor, que anirà baixant a mesura que vagi practicant. Els

a través de la xarxa, envien missatges, pengen
fotos, vídeos, comparteixen enllaços, música,
juguen o comenten anotacions dels seus contactes. Tot, a través de l’ordinador i el mòbil.
Aquests serveis ofereixen diferents maneres
d’interactuar sense la necessitat física de veure’s cara a cara. I ho permeten fer tant amb els
amics de l’escola com amb els que es troben a
l’altra punta del món.
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No es tracta de prohibir,
sinó de sensibilitzar i educar,
perquè cadascú pugui decidir
l’ús que vol que es faci de les
seves dades i de les de
terceres persones

lea reial, per exemple, són molt adequats per al

nir la memòria jove. La primera vegada es demana al jugador la data de
naixement i si és dretà o esquerrà. Després, es fan uns

• Quan s’està al llit abans d’anar a dormir,

entrenaments consten d’exercicis verbals i numèrics, que

recordar el que s’ha fet durant el dia.

es recomana fer seguint un calendari preestablert en què

• Fer mots encreuats o jocs de taula per

es guarden els avenços del jugador.

desenvolupar la ment.

fersalut 13

Viure jove

Salut a la llar

Tu preguntes,

Una llar no ha de
tenir la mateixa
il·luminació en totes
les habitacions, sinó
que dependrà de cada
espai i de les activitats
que hi desenvolupem.
Descobrim quin tipus
de llum ens va millor
a cada lloc.

NOSALTRES RESPONEM

Pregunta al nostre consultori tot allò que sempre has volgut saber sobre salut i
que no t’has atrevit mai a demanar.

Una il·luminació
eficaç a casa

U

tació, com per exemple un quadre o una

més vida és, sens dubte, el men-

prestatgeria, amb un llum de paret. És

jador o saló. En aquest indret ens

recomanable també disposar d’un sistema

en les relacions sexuals. Tanmateix, cal tenir
present que el risc d’infeccions a la boca és
més alt i el pírcing requerirà més atenció que

en altres parts del cos. Si decidim fer-nos
qualsevol pírcing, és molt important que ens
posem sempre en mans de professionals.

d’il·luminació amb focus per a l’armari.

principal, però també llums focals per a les
diferents activitats que hi desenvolupem.

Els espais més transitats

Per exemple, podem ubicar un llum de peu

La cuina és un dels espais on passem

al punt on acostumem a llegir, que pot ser

moltes de les hores que som a casa. Si

just al costat del sofà o d’una butaca, i un

hi tenim una taula on mengem habi-

llum petit o focus per il·luminar una llibreria

tualment, ens cal un llum de sostre a

o una prestatgeria en concret.

sobre. Les zones on cuinem han d’estar

Les bombetes de baix
consum duren fins a
10 vegades més que les
normals i consumeixen un
80% menys d’energia

il·luminades puntualment.
de llums amb intensitats diferents. Per
exemple, necessitarem un llum general

fins a 10 vegades més que les nor-

al sostre que ha de ser clar i potent, però

mals i consumeixen un 80% menys

Pel que fa a l’habitació, és important que

dor o el passadís, només necessiten llums

només hi anem per descansar i que no es

puntuals suaus —no cal una il·luminació

converteixi en un lloc de treball o d’oci amb

general— ja siguin de sostre o de paret.

televisions ni ordinadors. Per això convé teque sigui possible no l’hem de posar just a sobre
del llit— i altres llums més tènues a les tauletes
de nit i, si es vol, a la calaixera. A més, també podem il·luminar una determinada zona de l’habi-
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Estalviem energia
que inicialment són més cares, duren

nin les ombres de la cara.

En la majoria d’espais de la
casa es recomana un sistema
d’il·luminació general i
diferents llums focals

què mai n’he tingut ganes. És normal?
És perfectament normal. La masturbació ens

Però és un acte lliure. El fet que ho fem o no
respon a una necessitat individual i cada per-

• Ús de bombetes de baix consum: tot i

també llums puntuals al mirall, que elimi-

Totes les meves amigues es masturben.
Jo tinc 16 anys i no ho he fet mai per-

permet conèixer el nostre cos i sentir plaer, a
banda de ser una manera d’alliberar tensions.

Pel que fa al bany, es recomana disposar

Per últim, els espais de pas, com el rebe-

nir un punt d’il·luminació general suau —sempre

col·locat, per exemple, a la llengua, pot arribar fins i tot a dificultar el sexe oral, atès que
tant el clítoris com el gland són zones molt

sensibles. Ara bé, és cert que els pírcings estan relacionats amb les fantasies i només el
fet de veure’ls pot generar un nou alicient

n dels espais de la casa on fem

cal un llum de sostre que il·lumini la taula

Estic pensant de posar-me un pírcing a
la boca perquè he sentit que pot potenciar la sexualitat. És cert?
Un pírcing és només un element estètic que,
com a tal, no influeix en la sexualitat. A més,

sona és diferent, independentment que es tingui o no parella. Pots trobar més informació
sobre aquest tema a la web de la Generalitat
de Catalunya: www.sexejoves.gencat.cat

Tinc 23 anys i he notat que
des de fa unes
setmanes em cauen molt
els cabells. Em
preocupa que pugui ser l’in
ici d’una futura
calvície. Hauria de consul
tar el metge?
Un dels problemes més freq
üents en aquesta
edat és l’alopècia androgèni
ca o androgenètica, i
podria ser que la patissis. Es
tracta d’un trastorn
hormonal i genètic que pot
causar la pèrdua de
cabell en les dones, i la calv
ície en els homes.
És la causa més freqüent
de caiguda del cabell
en els dos sexes. Malgrat
que pot començar en
qualsevol moment després
de la pubertat, generalment es produeix a partir
dels 25 anys.
El problema d’aquest tipu
s d’alopècia no és la
caiguda del cabell en si, sinó
que els cabells que
van caient, posteriorment
, naixeran més fins i
dèbils fins que, amb el tem
ps, es convertiran en
pèl o, simplement, ja no nai
xeran. Hi ha diferents
medicaments per tractar aqu
esta alopècia, però
s’han de prendre sempre sot
a prescripció mèdica. Per tant, si notes que
et cauen molt els cabells et recomanem
que consultis el teu
metge perquè pugui fer el diagnòstic
corresponent.

d’energia.
• Freqüència d’encesa i apagada dels
fluorescents: en el cas d’aquesta mena
de llums, no es recomana apagar-los si
tornarem a l’habitació en menys de 15
minuts, ja que consumeixen més al moment d’encendre’ls que en curts espais
de temps.
• Sistemes d’il·luminació en diverses fa-

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

ses: cal utilitzar-los en espais que tinguin ambients diferents per encendre
únicament la zona on estiguem.
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Podeu consultar la nostra web (absroca.consorci.org) o enviar-nos qualsevol
qüestió a través del correu electrònic: absroca@consorci.org

