
Síndrome premenstrual,
la batalla de cada mes

Combatre leS al·lèrgieS
pels àcars de la pols
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Un cop més, 
La Roca dóna sang
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Els problemes socials i quotidians  que ens 

arriben a la consulta requereixen un integrador. 

La Salut Comunitària és la forma d’entendre i 

coordinar els diferents serveis que presta l’ABS, amb 

els recursos del territori tan a nivell municipal com  

comarcal, en l’àmbit de la promoció i de la protecció 

de la salut de les persones.

L’equip de professionals socials i sanitaris de l’ABS 

de la Roca del Vallès tenim com a finalitat l’atenció 

a les persones i a la comunitat. Amb la creació de 

la Unitat de Salut Comunitària l’any 2004, com 

una línia estratègica de treball, volem donar forma 

i organització a les tasques que des de fa temps 

es treballen per i amb la comunitat. La Unitat 

ens permet també  agrupar i consolidar totes les 

accions de l’àmbit de la Salut Comunitària, dins 

l’estructura organitzativa de l’ABS.  

Què és la unitat de salut Comunitària 
de l’ aBs la roCa del Vallès?
És un espai de treball on participen tots els 

professionals de l’àmbit social, sanitari i d’atenció 

als ciutadans de l’ABS implicats en programes 

o projectes que tinguin a veure amb la salut de 

la comunitat, coordinat per una metgessa de 

família i salut comunitària i una infermera, on es 

proposen les estratègies a seguir i es marca la línia 

d’actuació.

Els àmbits d’actuació de la Unitat són:

 La Promoció de la Salut, que es concreten en 

diferents línies:

-El Programa Educar per a la Salut, 

coordinat amb les escoles del municipi on 

es  difonen “hàbits de vida saludables”. 

- El Programa Benvingut nadó, coordinat 

amb la llevadora, la unitat de pediatria i 

infermeria, on l’objectiu és l’“Acompanyament 

als nous pares” .

-Informació preventiva, coordinat amb els 

casals de gent gran, “Informació sobre les 

campanyes de prevenció“ de la grip, el cop 

de calor, entre d’altres

La Protecció de la Salut

-Programes de vacunacions sistemàtiques 

a la població infanto-juvenil i adults.

-Programa de revisions escolars. 

-Salut Podològica en persones  diabètiques 

i en nens.

-Salut Bucodental, en nens, en dones 

embarassades i en la gent gran.

La Unitat es coordina amb El Procés d’Intervenció 

Comunitària La Torreta (PIC), on es treballa l’espai 

“Salut i Comunitat”,  així com  amb altres 

col·lectius i entitats de La Roca del Vallès:

Joves: “projecte amb pre adolescents i joves 

del barri”.

Espai de pares, “parlem-ne...”.

Gent gran: “Envellir de forma saludable”.

Hàbits de vida saludables=vida sana: “Dia 

Mundial de la Salut”, “ Fomentem actituds 

cíviques i saludables”

Dones: “Cafè tertúlia”. Salut emocional. 

Setmana Solidària: “Respectem als altres i el 

nostre entorn”.

Per als professionals de l’ABS la Unitat de Salut 

Comunitària suposa una forma de treballar 

integradora amb l’objectiu d’unir esforços i recursos, 

perquè la nostra tasca esdevingui més eficient.

Tenint en compte els canvis socials, que es donen en 

el nostre entorn, és fa més necessària la implicació 

diària  dels professionals i de la ciutadania, per 

poder  abordar integralment les necessitats de 

les persones i el seu entorn, optimitzant així els 

recursos dels que disposem.

VIURE JOVE 15
Consultori jove
Informa’t sobre tot allò que et preocupa! En 

aquest cas, responem qüestions referents a la 

presa de diurètics, a deixar de fumar i al dolor 

que es pot tenir en les relacions sexuals. 

SER PARES 9
Asma infantil
L’asma és l’obstrucció dels bronquis, amb 

dificultat per expulsar i introduir aire als 

pulmons, sensació d’opressió al pit, respira-

ció dificultosa, tos i sibilants.

GENT GRAN 12 - 13
Em fan mal els ossos
Aquesta és una expressió molt usual, però és 

important que us expliquem bé alguns concep-

tes perquè pugueu entendre el tractament que 

us podem donar.

LA PARELLA 8
Síndrome premenstrual
La síndrome premenstrual engloba un seguit 

de símptomes físics i emocionals que poden 

afectar la dona uns dies abans de començar el 

cicle menstrual. 

SALUT 10 - 11
Varius, sense distinció de sexe
Les varius apareixen per problemes de circula-

ció de la sang, especialment en les extremitats 

inferiors, i no fan distinció de sexe, atès que 

afecten tant homes com dones. 

EL CAP DESTACA... 4-7
Un cop més, La Roca dóna sang
La campanya de donació de sang del març de 

La Roca, amb la col·laboració de l’Ajuntament i 

totes les entitats del municipi, van ser molt ben 

valorada pels organitzadors i assistents.
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Infermera
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Metgessa de família i Salut Comunitària
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nacions, els hospitals haurien de tancar. 

En aquest sentit, Catalunya és gairebé 

autosufient, però per això cal seguir 

fent donacions”.

donants Veterants, 
donants noVells
Segons els organitzadors, la donació es 

va desenvolupar sense incidències a la 

biblioteca municipal i amb una assis-

tència considerable. “Entenem des de la 

delegació que la presència de 142 per-

sones amb l’intenció de donar la seva 

sang és prou significativa. Entre un 8 i 

un 12% d’aquestes persones no van po-

der donar-la per diferents motius, però 

la importànCia de donar sang
El passat 17 de març es va dur a ter-

me la campanya especial de donació de 

sang que es realitza a La Roca del Vallès 

cada quatre mesos, perquè, com diu el 

Banc de Sang i Teixits, “amb una vegada 

no n’hi ha prou”.

Donar sang és necessari per realitzar in-

tervencions quirúrgiques, fer trasplan-

taments d’òrgans, atendre accidents de 

trànsit o de treball, malalts de càncer 

o per tractar trastorns de la coagulació 

de la sang. Joan Pi Ganduixer, presi-

dent de l’Associació de Donants de 

Sang del Vallès Oriental, és clar i 

contundent: “si no es féssin do-

La CAmPANyA ESPECIAL de donació de sang de març de 
La roca deL VaLLès Va comptar amb La coL·Laboració 
de L’ajuntament i totes Les entitats deL municipi. eL 
desenVoLupament de La jornada i eLs resuLtats Van ser moLt 
ben VaLorats peLs organitzadors i assistents.
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Al llarg de la 
jornada es van 
presentar 59 homes 
i 83 dones. Del 
total d’aquestes 
persones, 36 venien 
per primera vegada

Un cop més, 

la roCa 
DÓNa SaNg

El CAP destaca…



això no vol dir que a la propera no pu-

guin fer-ho”. 

Javier Iturri i Josep Martí, delegats de l’Asso-

ciació de Donants de Sang del Vallès Orien-

tal, fan un balanç positiu de la campanya, ja 

que al final de la jornada, es van comptabi-

litzar 121 donacions bones i 15 oferiments. 

Iturri també remarca la presència de 14 do-

nants de 10 pobles de fora del municipi de 

La Roca del Vallès.

Gran part dels assistents novells eren 

joves, com en Toni Sánchez, que va po-

der donar sang i està disposat a repetir 

més endavant ja que per ell “és neces-

sari per la gent que en perd degut a ac-
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cidents, per exemple”. Iturri i Martí res-

salten la desil·lusió de les persones que 

no han pogut donar sang i en especial 

la d’algun jove que per primera vegada 

intentava ser donant, “la seva cara re-

flectia frustració”.

D’altres assistents ja havien estat do-

nants en altres ocasions, com la Rosa 

Cabello, que, des de fa quatre anys dóna 

sang cada cop que el Banc de Sang i Tei-

xits ve a La Roca. En qualsevol cas, la 

delegació vol agraïr la participació de 

tots els assistents, entitats, comerços, 

voluntariat i altres persones que han 

col·laborat en el desenvolupament de la 

campanya de donació.

Per cada oferiment, l’organització re-

galava un val per una entrada per un 

espectacle de la programació cultural 

del municipi i un llibre a escollir so-

bre la memòria popular  editat per 

l’ajuntament de La Roca. A més, el 

Banc de Sang i Teixits oferia refrige-

ris als donants i un record per la seva 

col·laboració. En aquesta ocasió, unes 

llavors de la planta Alegria. 

Les condicions 
bàsiques per la 
donació són ser 
major d’edat i 
pesar 50 quilos 
o més

la pròxima Cita, al juliol
La propera data de donació serà al ju-

liol. Per totes aquelles persones que el 

17 de març no van poder acostar-se a 

la biblioteca municipal, poden presen-

tar-se a l’hospital més proper, on hi ha 

serveis de donació de sang, o consultar 

directament la pàgina web del Banc de 

Sang i Teixits (donarsang.gencat.cat), i 

informar-se del procés a seguir per fer 

una donació.

No totes les entitats que van col·laborar van poder ser presents a l’hora de fer la fotografia. Gràcies 

a la seva campanyade difusió s’ha aconseguit augmentar la participació de donants provinents dels 

3 nuclis del municipi.



PRINCIPALS SíMPTOMES

Els símptomes físics més comuns són: 

Mal de cap•	

Sensibilitat a les mames•	

Restrenyiment o diarrea•	

Distensió abdominal•	

Retenció de líquids•	

Altres símptomes:

Fatiga•	

Sentiment de tensió, ansietat o nerviosisme•	

Comportament irritable•	

Alts i baixos en l’estat d’ànim•	

Fer àpats freqüents i petits. No deixar •	

passar més de tres hores entre els refri-

geris i evitar menjar en excés. 

Consumir aliments rics en calci (iogurts, •	

llet, formatge, ous...) i magnesi (soja, 

nous, arròs integral...).

Practicar exercici aeròbic regular per aju-•	

dar a reduir la severitat dels símptomes. 

Canviar hàbits de son nocturns en cas de •	

patir problemes per dormir.

Ocasionalment, per alleujar els símpto-•	

mes, es poden prendre antiinflamatoris. 

Afortunadament, en la majoria de casos, els 

símptomes que s’associen a aquest trastorn 

no alteren la vida quotidiana de les dones que 

el pateixen.

SíNDrome premeNStrUal,
la batalla de cada mes
LA SíNDROME PREMENSTRUAL, TAMBé 
ANOMENADA SPM, ENGLOBA UN SEGUIT 
DE SíMPTOMES FíSICS I EMOCIONALS qUE 
PODEN AFECTAR LA DONA UNS DIES ABANS DE 
COMENÇAR EL CICLE MENSTRUAL. S’ESTIMA qUE 
ELS ExPERIMENTEN AL vOLTANT D’UN 75% DE 
LES DONES DURANT ELS SEUS ANyS FÈRTILS. 

Tot i que encara no s’ha identificat la cau-

sa exacta de la síndrome premenstrual, sí 

que són evidents els seus símptomes, que 

es presenten en moltes dones més o menys de 

5 a 11 dies abans de començar el cicle menstru-

al i desapareixen generalment quan la mens-

truació comença. 

perfil de la dona
Aquesta síndrome, que es relaciona amb fac-

tors biològics, psicològics i culturals, afecta 

amb major freqüència les dones que:

estan en l’adolescència, prop dels 30 anys •	

o que en tenen pocs més de 40,

tenen antecedents familiars o personals •	

de depressió greu,

tenen antecedents de depressió postpart •	

o un trastorn anímic afectiu.

millorar els símptomes
Un estil de vida saludable és el primer pas per mi-

llorar els símptomes de la síndrome premenstru-

al, especialment en els casos que es manifesten 

més lleus. En aquest sentit, s’aconsella:

Beure molts líquids com l’aigua i els sucs •	

per ajudar sobretot a reduir la distensió i 

la retenció de líquids. 

Evitar begudes alcohòliques, amb gas o •	

amb cafeïna.

Un estil de vida saludable 
és el millor tractament 
per combatre la síndrome 
premenstrual

Ser pares

uns Quants ConCeptes
És la malaltia crònica més freqüent en l’edat •	

pediàtrica, però el fet de ser una malaltia 

crònica no significa que el pacient estigui 

sempre malalt.

La incidència en l’edat pediàtrica és d’un •	

20%, amb una freqüència més alta en el 

sexe masculí; en l’adolescència disminueix 

a un 5-10%, amb igualació entre sexes.

Hi ha, però, una predisposició genètica a •	

patir la malaltia.

El diagnòstic és clínic i es pot confirmar amb •	

diverses proves: cutànies, d’al·lèrgia, d’esforç, 

de provocació i amb espirometries.

E•	 ls símptomes poden cedir espon-

tàniament en major o 

menor temps però s’han 

de tractar, ja que pro-

dueixen cansament i 

baixa oxigenació.

La severitat de l’asma dependrà de la fre-•	

qüència i intensitat dels símptomes.

Existeixen uns desencadenants específics •	

(pneumoal·lergens: substàncies capaces 

de produir reaccions al·lèrgiques per via 

inhalatòria a persones prèviament sensi-

bilitzades) i d’altres inespecífics (infeccions 

víriques, fred, fum, exercici físic intens). Per 

tant, el fet de patir asma no significa que 

necessàriament el nen sigui al·lèrgic. 

Habitualment les crisis es podran tractar de •	

forma ambulatòria i només caldrà acudir al 

metge quan apareguin signes d’alarma.

L’asma té bon pronòstic en l’edat pediàtrica, •	

aSma iNFaNtil
L’ASMA éS L’OBSTRUCCIÓ DELS 
BRONqUIS qUE PROvOCA DIFICULTAT 
PER ExPULSAR I INTRODUIR AIRE ALS 
PULMONS, SENSACIÓ D’OPRESSIÓ 
AL PIT, RESPIRACIÓ DIFICULTOSA, 
TOS I SIBILANTS qUE PODEN FER-SE 
AUDIBLES A DISTÀNCIA.

només cal seguir certes normes i conèixer 

bé els tractaments i la malaltia per identifi-

car situacions crítiques.

per Què passa
Els conductes aeris es fan més petits perquè el 

múscul dels bronquis pateix un espasme (con-

tracció forta, intensa i involuntària), s’inflama la 

mucosa i augmenta la secreció de moc. Així, l’aire 

baix en oxigen que hauria de sortir (expiració) no 

pot fer-ho, alhora que es dificulta l’entrada d’aire 

ric en oxigen; això obliga l’organisme a realitzar 

un esforç per expulsar l’aire retingut i aconseguir 

inspirar suficient oxigen. La conseqüència és 

que es respira més ràpidament.

Generalment les crisis començaran per una 

tos seca repetida, que en poques hores 

s’acompanyarà de sibilants i dificultat 

respiratòria. Si aquesta dificultat és 

important podrem observar com el 

nen necessita utilitzar més músculs dels 

que habitualment s’utilitzen en una respi-

ració normal (sobretot veurem com hi ha 

moviment del coll). I si malgrat aquest meca-

nisme l’intercanvi gasós no fos suficient, apareix 

una parla entretallada i una coloració moradenca 

als llavis que indicarà gravetat del quadre i la ne-

cessitat d’aport immediat d’oxigen.

traCtament
El que cal saber és que el tractament millora els 

símptomes, no cura. Tanmateix, l’objectiu és per-

metre que el nen pugui dur una vida com més 

normal millor, fins i tot amb activitat física, i 

salutfer8
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Fernando Plaza
Pediatre
EAP Sarrià - Vallplasa

evitar que el nen asmàtic acabi essent sempre el 

porter al pati de l’escola.

Mesures ambientals i físiques: evitar espais •	

amb molta pols, evitar el tabac en els do-

micilis o ambients tancats, etc., és a dir, allò 

que pugui ser desencadenant d’una crisi.

Fà•	 rmacs: els més importants són els bron-

codilatadors, que es poden aplicar fent servir 

l’esprai amb una càmera espaiadora, i si te-

nen més de 6 anys, amb sistemes d’inhalació 

directa. També hi ha tractaments en compri-

mits, quan les crisis són més freqüents.

Immunoteràpia (les mal dites vacunes): •	

es va injectant o administrant l’agent que 

es coneix com a causant, en dosis 

molt baixes, per fer que el nen s’hi 

acostumi fins que el toleri. Aquest 

tractament té una eficàcia contro-

vertida i a més sol requerir uns cinc 

anys. Serà el vostre pediatre qui us 

informarà sobre la seva utilitat en el cas 

dels vostres fills.

No hi ha contraindicació per a l’exercici, de •	

fet és molt recomanable. Si se sap que amb 

l’exercici es pot tenir una crisi, només cal fer 

unes inhalacions 15 minuts abans i un bon 

escalfament previ.

El tractament millora els 
símptomes, no cura
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LES vARIUS APAREIxEN 
PER PROBLEMES DE 
CIRCULACIÓ DE LA SANG, 
ESPECIALMENT EN LES 
ExTREMITATS INFERIORS, 
I AFECTEN TANT hOMES 
COM DONES.

VariUS,
sense distinció de sexe

la pesadesa de les cames, les rampes i el dolor. 

Més endavant, és freqüent l’aparició de picor 

i de pigmentació a la pell de la zona, i poden 

veure’s afectades les venes més profundes. 

Quan la malaltia ha avançat molt, apareixen 

les úlceres varicoses. 

per Què apareixen?
Les causes de les varius poden ser molt di-

verses. Algunes són hereditàries, però també 

hi influeixen factors de risc com l’embaràs, la 

menopausa, l’obesitat, el restrenyiment, els 

anticonceptius orals i certs hàbits de vida (se-

dentarisme, ús de roba ajustada...). 

ComBatre les Varius
Activitats que augmentin la temperatura de les 

cames, com prendre el sol, poden empitjorar les 

molèsties de les varius. Per contra, la frescor, 

l’aigua freda i la gimnàstica suau  aniran bé. 

La insuficiència venosa es pot tractar amb 

benes o mitges elàstiques, que poden ajudar 

el retorn venós i fer millorar els símptomes, 

malgrat que no garanteixen una desaparició 

definitiva del problema.

L’eliminació de les varius és efectiva amb trac-

taments quirúrgics, tot i que es poden tornar 

a formar, ja que la sang es recanalitza a través 

d’altres venes que hauran de suportar més tre-

ball. Per tant, existeix el risc de patir noves va-

rius en altres zones. 

Les benes o mitges 
elàstiques poden millorar 
els símptomes de les varius

exerCiCiS SalUDableS
Alguns exercicis, practicats diàriament, po-

den ajudar-nos a prevenir les varius:

• Sobre la punta 

dels peus descalços, 

camineu en petits 

passos durant 5 mi-

nuts. Feu el mateix 

amb els talons. 

• Feu un moviment 

de pedaleig: estirats 

al terra, amb les ca-

mes alçades, peda-

legeu com si anéssiu 

amb bicicleta. Feu 

uns 25 moviments 

de pedaleig. 

Com sorgeixen?
Les varius són dilatacions venoses que di-

ficulten el retorn de la sang al cor. Es lo-

calitzen sobretot a les cames perquè aquest 

retorn es produeix contra la gravetat. Són la 

conseqüència d’una alteració de les vàlvu-

les venoses, és a dir, dels dispositius ubicats 

dins les venes que permeten la circulació de 

la sang. Les varius sorgeixen quan aquestes 

vàlvules no tanquen correctament i la sang 

comença a acumular-se a les venes, cosa 

que provoca una retenció.  

pÚBliC mixt
Tot i que el problema de les varius predomina 

en les dones gairebé quatre vegades més que 

en els homes, és cert que les varius més greus 

es donen en el sexe masculí. La major afectació 

femenina es deu, sobretot, a característiques 

hormonals. En el cas dels homes, es relaciona 

també amb determinades professions en què 

cal estar moltes hores dret.  

  

proCés de les Varius
De vegades les varius suposen només un proble-

ma estètic, però poden desembocar en alguna 

cosa més. Quan es comencen a formar, s’aprecia 

un relleu venós i l’afecció es limita a les venes 

més superficials. El següent pas és l’aparició dels 

símptomes més habituals, com el cansament, 

• Estirats a terra, amb les 

cames aixecades i estirades, 

feu moviments rotatoris, en 

un sentit i en l’altre, de 15 a 

20 vegades.

• Asseguts, gireu els peus 

de fora cap a dins 30 ve-

gades. Repetiu la mateixa 

sèrie a la inversa. 

A més d’aquestes activitats, l’esport també col-

laborarà a regular els problemes de circulació de 

la sang. S’aconsella especialment la natació, que 

ajuda els músculs del tou de la cama a mobilitzar 

la sang acumulada, i la marxa atlètica, que esti-

mula la circulació gràcies a la pressió exercida en 

la planta del peu al caminar. 

les hemorroides, molt freQüents
Les hemorroides són varius que apareixen a 

les venes dels plexos venosos de la mucosa 

del recte o de l’anus. Tenen una major inci-

dència en els homes i poden estar causades 

per factors hereditaris, restrenyiment, dia-

rrea i estar dret o assegut moltes hores. Els 

principals símptomes són l’aparició d’un 

sagnat rectal escàs i molèsties a l’hora de 

defecar, amb secreció mucosa del recte. En-

tre els consells per evitar les hemorroides, 

destaca una bona higiene anal amb aigua 

tèbia, beure líquids, augmentar la quantitat 

de fibra en els menjars (fruites, verdures, pa, 

cereals) i fer exercici diàriament. 



l’artrosi
El cartílag fabrica un líquid articular que 

serveix de lubricant i refrigerant de 

l’articulació, de tal manera que els 

ossos que formen l’articulació es 

poden moure sense fer mal. Amb 

els anys, en funció de la feina que 

haguem demanat a les articulacions i 

de la predisposició genètica, el cartílag es va 

degradant i les articulacions comencen a fer 

mal. Amb la progressió, les articulacions es 

deformen i cada cop costa més moure-les. 

És molt habitual tenir el ritme artròsic: ens 

llevem i ens costa molt moure’ns, però a me-

sura que avança el dia la mobilitat és major i 

menys dolorosa. Això es produeix perquè al 

llarg de la nit les articulacions perden part 

ConCeptes BàsiCs
Els ossos bàsicament fan mal quan es 1. 

trenquen; les articulacions fan mal quan 

es desgasten.

El dolor que habitualment ens expliquen 2. 

a la consulta sol ser desencadenat amb el 

moviment, per tant és un dolor que afec-

ta les articulacions.

L’osteoporosi és la descalcifica-3. 

ció òssia d’intensitat suficient 

com per produir la fractura 

amb un cop de poca intensitat 

o fins i tot de manera espontà-

nia, sense ni tan sols caure.
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em fan mal 
elS oSSoS 

Gent gran

L’artrosi és la causa 
del dolor d’ossos

majoritàriament veiem a les consultes 

d’Atenció Primària, malgrat que hi ha 

casos en molt menor nombre deguts 

a alteracions metabòliques, i que so-

len estar diagnosticats a la consulta del 

traumatòleg o del reumatòleg.

Afecta quatre dones per cada home, i mentre 

hi ha menstruació les dones estan protegides; 

per tant, com a norma no té cap sentit fer 

una densitometria abans de la menopausa. Es 

calcula que en els primers 3 anys de la meno-

pausa es perd tota la calcificació que els ho-

mes han anat perdent des dels 20 anys. I com 

a breu recordatori, l’osteoporosi no fa mal.

Dr. Roger vinyeta

Metge de família

EAP Sarrià - Vallplasa

AqUESTA éS UNA ExPRESSIÓ MOLT USUAL A LES NOSTRES CONSULTES, PERò éS IMPORTANT qUE US 
ExPLIqUEM Bé ALGUNS CONCEPTES PERqUÈ PUGUEU ENTENDRE EL TRACTAMENT qUE ELS METGES 
US PODEM DONAR.

L’artrosi és el desgast del cartílag de les 4. 

articulacions, el qual fa de coixí entre les 

superfícies dures dels ossos.

Tant l’osteoporosi com l’artrosi són pro-5. 

cessos associats a l’envelliment. 

l’osteoporosi
A partir dels 20 anys aproximadament co-

mencem a descalcificar-nos. Els factors 

de risc que intervenen per descalcifi-

car-nos fins al punt de poder patir 

una fractura són: tabac, alcohol, se-

dentarisme, escassa vida a l’aire lliure 

(necessitem estar al carrer i rebre llum 

solar per poder fabricar vitamina D, que ens 

ajuda a absorbir en el budell el calci de la di-

eta i dipositar-lo a l’os), dieta amb insuficient 

calci, menopausa precoç i haver patit ja una 

fractura. Hi ha també predisposició si hi ha 

algun familiar amb antecedents d’osteopo-

rosi, menopausa precoç i fractures de baixa 

energia. Finalment, el tractament continuat 

amb corticoides orals pot afavorir la descal-

cificació òssia. Aquesta és l’osteoporosi que 

permeti recuperar el cartílag i, per tant, que 

redueixi el dolor. El fred pot ajudar a mitigar 

lleument el dolor i la inflamació de l’ar-

trosi. En aquest moments, i amb tots 

els riscos que comporta, l’única so-

lució per a l’artrosi és la pròtesi, però 

està limitada a determinades articula-

cions i sempre que el pacient reuneixi uns 

requisits d’idoneïtat. 

Quant a l’osteoporosi, els beneficis del trac-

tament a la llarga, a hores d’ara, no estan del 

tot clars. Per això el vostre metge valorarà in-

del seu líquid articular, però quan ens 

llevem i a mesura que ens anem mo-

vent, el cartílag el va fabricant i per 

això millora el dolor i la mobilitat.

Per tant, l’artrosi és la causa del do-

lor d’ossos.

el dolor
Si els ossos ens fan mal, necessitem antiin-

flamatoris i analgèsics, i fins i tot mòrfics, per 

poder-lo controlar. No hi ha cap tractament 

eficaç per a l’artrosi actualment. Hi ha molts 

medicaments al mercat però cap ha demos-

trat que tingui utilitat a la llarga, és a dir, que 

dividualment cada cas i, depenent de criteris 

clínics més que no pas de resultats de la den-

sitometria, decidirà qui pot rebre’l.

El que sí que us podem recomanar és que, 

mentre pugueu, mantingueu la major acti-

vitat física possible, i preferentment a l’aire 

lliure; ens va molt bé, tant per als ossos com 

per a les articulacions.

L’osteoporosi 
no fa mal



al Dormitori:

Rentem habitualment les mantes, llençols i els edredons. •	

Es recomana un matalàs sintètic i, si pot ser, que estigui embolicat amb una funda antiàcars.•	

Ventilem l’habitació un cop al dia. •	

Evitem la presència d’animals domèstics a l’habitació: poden afavorir la presència d’àcars. •	

Quan agafem roba que fa temps que està desada a l’armari, cal airejar-la bé o, fins i tot, rentar-la •	

abans de posar-nos-la. 

tu preguntes, 
NoSaltreS reSpoNem

Viure jove

PREGUNTA AL NOSTRE CONSULTORI TOT ALLò qUE SEMPRE hAS vOLGUT SABER SOBRE SALUT I 
qUE NO T’hAS ATREvIT MAI A DEMANAR.

Si em prenc diurètics per reduir la re-

tenció de líquids, m’aprimaré?

En primer lloc, és important tenir pre-

sent que una persona jove no hauria de 

patir retenció de líquids i que, per tant, 

mai has de prendre diurètics sense pres-

cripció mèdica. A més, no et serviran per 

aprimar-te. Allò que realment ens oca-

siona sobrepès és l’excés de greix. La re-

tenció de líquids generalment es pot eli-

minar de forma fàcil amb l’orina. El que 

s’ha de tenir en compte per controlar el 

pes són les calories que ingerim diària-

ment, que han de ser proporcionals a les 

que el nostre metabolisme pot cremar. I 

què ens pot ajudar a cremar-les? Doncs 

molt senzill, la pràctica regular d’esport 

és vital. També és bàsic seguir una ali-

mentació sana i equilibrada, no saltar-

nos cap àpat i no posar un excés de sal 

al menjar.

Vaig deixar de fumar fa unes setmanes, 
però ara hi he tornat. He pensat que 
fumar cigarretes baixes en nicotina no 
serà tan perjudicial. Són menys nocius 
aquests paquets?
Les cigarretes baixes en nicotina i quitrà no 
són més saludables que la resta per dues 
raons. La primera és que aquesta mena de 
cigarretes serveix, bàsicament, per tranquil-
litzar la consciència de molts fumadors i re-
tardar la decisió de deixar de fumar. En segon 
lloc, perquè els fumadors noten fàcilment la 
disminució de nicotina i de forma inconscient 
acostumen a compensar aquest fet inspirant 
amb més intensitat o augmentant el nombre 
de cigarretes fumades. De manera que al fi-
nal acaben absorbint la mateixa quantitat de 
substàncies nocives o, fins i tot, una quantitat 
superior que si fumessin cigarretes normals. 
Per tant, recorda que la millor opció és sem-
pre deixar de fumar, i que per aconseguir-ho 
pots demanar ajuda al teu metge i infermer.

Fa poc que la meva xicota i jo hem co-

mençat a tenir relacions sexuals amb 

penetració i, tot i que ja ho hem fet unes 

quantes vegades, ella es queixa que li con-

tinua fent mal. A què pot ser degut?

Sovint la inexperiència, els nervis, estar més 

tens del que convindria contribueixen al fet 

que el coit no sigui agradable. La penetració no 

ha de ser un acte traumàtic ni tampoc essen-

cial per mantenir relacions sexuals satisfactò-

ries. Recordem que és fonamental mantenir 

una comunicació oberta amb la nostra parella, 

entendre què sent l’altra persona i, sobretot, 

que cal tenir paciència a l’inici de les relacions 

sexuals. D’altra banda és important que cui-

dem l’aspecte dels jocs preliminars. L’estimu-

lació física i psíquica que impliquen els petons 

i les carícies ens preparen per al coit. En el cas 

de les dones és molt important, perquè fa que 

la vagina es dilati i comenci a lubricar, cosa 

que facilita la penetració. Si malgrat això el 

dolor persisteix, sempre podeu demanar més 

informació a un professional. Seria una llàs-

tima no tenir relacions plaents per por o ver-

gonya d’explicar el que sentiu, oi? I recordeu 

que per qualsevol relació amb penetració, el 

preservatiu és l’únic mètode que us garanteix 

unes relacions segures per evitar l’embaràs i 

les malalties de transmissió sexual. 

Combatre les al·lèrgies 
pelS àCarS De la polS
ELS ÀCARS DE LA POLS SÓN 
UNS MICROORGANISMES 
D’ALLò MéS PETITS, DE 
0,2 MIL·LíMETRES, qUE 
S’INSTAL·LEN A LES NOSTRES 
LLARS I qUE SÓN ELS 
PRINCIPALS CAUSANTS 
D’AL·LÈRGIES. 

Què són els àCars?
Són uns paràsits que només es troben a 

l’interior de les cases. No piquen ni trans-

meten cap tipus de malaltia, però suposen 

un problema per a les persones que hi te-

nen al·lèrgia. Els podem trobar sobretot als 

dormitoris, ja que s’acostumen a posar en 

matalassos, mantes, catifes, roba... Els van 

especialment bé els ambients humits, i, mal-

grat que els podem trobar durant tot l’any, 

predominen a la primavera i la tardor. 

Davant la hipersensibilitat que pot ge-

nerar una al·lèrgia als àcars, cal visi-

tar el metge per poder-la tractar. No 

obstant això, sempre podem mante-

nir una sèrie de precaucions que ens 

ajudaran a combatre aquests paràsits. 

a Casa:
Tinguem un ambient lluminós, atès que •	

la llum del sol mata els àcars.

Rentem les cortines habitualment.•	

Ventilem la llar mitja hora al dia com •	

a mínim.

Netegem la casa regularment amb l’as-•	

piradora. S’aconsella una aspiradora d’aigua perquè aconsegueix no tornar 

les partícules a l’ambient, ja que que-

den immobilitzades a l’aigua.

M•	 antinguem una humitat mitjana a casa. 

Si som al·lèrgics, es recomana no tenir mo-•	

quetes ni catifes a casa. Si no ho som, po-

dem tenir-ne, però cal aspirar-les sovint.

Els àcars predominen 
en ambients humits 
i es troben sobretot 

als dormitoris

Salut a la llar
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Tenir un 
ambient lluminós i 
airejat a casa dificulta 
la presència d’àcars

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




