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Compromesos amb la sostenibilitat
del sector sanitari públic català

L

a precària situació financera de l’Administració catalana va motivar que durant l’any 2010 els
professionals de la salut van veure disminuït el seu salari en un 5%. Aquell fet va ser traumàtic pels
treballadors del sector públic.

Aquest 2011, el Departament de Sanitat ha d’implantar més i noves mesures de contenció dels costos.
La situació general així ho imposa. L’ABS la Roca del Vallès, com els altres centres sanitaris de la Xarxa
d’Utilització Pública de Catalunya, està obligada a reduir costos durant l’any 2011, d’acord amb la reducció
dels ingressos, de l’ordre del 5,9%.

Amb la complicitat de tots
És per això, que es fa necessari replantejar la qualitat dels costos i aconseguir la complicitat de tots els
professionals, així com dels ciutadans, per tal d’aconseguir una gestió eficient i oportuna quant al cost.
El nostre equip, porta molts mesos raonant, discutint
i intentant organitzar allò que en cada una de les
circumstàncies viscudes durant aquests últims vuit anys
ens ha semblat que es el més efectiu, el més eficient i el
més oportú de la nostra activitat assistencial, dissenyant
i redissenyant processos assistencials centrats en la
proximitat al ciutadà, l’eficiència i l’oportunitat.
En aquest procés no hem fet massa soroll i sempre hem
buscat la “complicitat” de les administracions i dels
ciutadans. D’acord amb els criteris del Servei Català de
la Salut i de les enquestes de satisfacció dels ciutadans,
els resultats són globalment molt òptims.
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Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, el
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La lligadura de trompes i la vasectomia són

Centre Cultural La Torreta va acollir, per sisè

neficis a les persones de la tercera edat. Des de

tècniques quirúrgiques per a la contracepció.

any consecutiu, una trobada comunitària

diferents institucions, s’organitzen nombroses

Cap de les dues altera el procés hormonal i, per

d’aprenentatge intergeneracional.
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La crosta làctia

El busseig recreatiu

Consultori jove

L’anomenada crosta làctia són unes petites

Gaudir de les espècies i hàbitats del mar és un

Informa’t sobre tot allò que et preocupa! En

crostes que apareixen al cap del nadó

plaer gràcies al busseig recreatiu, un esport en

aquest cas, parlem de recomanacions per a ta-

durant els primers mesos de vida. Solen

general segur, però que requereix uns coneixe-

tuatges, l’addicció que pot crear el mòbil i quan

desaparèixer al cap de poques setmanes.

ments i una preparació.

s’ha de visitar el ginecòleg per primera vegada.

Cal redissenyar alguns
processos, amb criteris
d’eficàcia i oportunitat,
que garanteixin el
dret de la ciutadania
a l’assistència
sanitària pública

Però la reorganització del treball i la responsabilitat
professional únicament “compensaran” la meitat de la disminució d’ingressos anunciada en els
precontractes per a aquest any 2011 que el Servei Català de la Salut va presentar el passat mes de març.

Nous esforços
Es fa, doncs, evident que a l’actual alternativa pressupostària cal respondre tornant a dissenyar alguns
processos assistencials amb criteris d’eficiència i oportunitat. Processos que indubtablement han de
garantir el dret de la ciutadania a l’assistència sanitària pública, però que sens dubte comportaran
algunes incomoditats a molts ciutadans de la Roca del Vallès, així com nous esforços salarials i de la
qualitat dels llocs de treball als professionals de la sanitat.

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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circumstàncies, reiterem com a equip el nostre compromís per la sostenibilitat del sector sanitari
públic a Catalunya, centrat en el ciutadà i basat en la diversitat i l’autonomia de gestió de les entitats
gestores i en la qualitat de les prestacions amb criteris de cost-eficiència.

Dr. Josep Lluís Fernández Roure
Director
Àrea Bàsica de Salut la Roca del Vallès
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El CAP destaca…

ACTITUDS CÍVIQUES
I SALUDABLES
per una vida millor

Amb motiu del dia mundial de la salut, el Centre Cultural La Torreta va acollir, per
sisè any consecutiu, una trobada comunitària d’aprenentatge intergeneracional. La
jornada, lúdica i familiar, seguia amb l’esperit del projecte “Envellir amb salut és
un viatge de tota la vida”.

C

om de costum, un berenar saludable
va donar el tret de sortida a l’acte,
que aquest any tenia com a lema “Fo-

mentem les actituds cíviques i saludables”.
L’objectiu? Poder tenir un bon envelliment i
aconseguir que els nens i nenes creixin bé i
siguin respectuosos amb els altres, amb ells
mateixos i amb l’entorn. Puntualment a les 5
de la tarda, el Centre Cultural La Torreta va
obrir les seves portes a un gran nombre de
nens i nenes, acompanyats pels seus pares,
avis i veïns. Els més petits van rebre una peça
de fruita, una ampolla i un entrepà.
Les activitats van servir per conscienciar grans i
petits de la importància de fomentar hàbits de

Les activitats
van servir per
conscienciar
grans i petits de
la importància de
fomentar hàbits
de vida i actituds
cíviques i saludables

vida i actituds cíviques i saludables.
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El CAP destaca…

RECUPEREM EL PA AMB XOCOLATA

moment a dalt de l’escenari. “Cada any venim”,

Aquest any, es volia recuperar el pa amb xo-

diu la Margarita, mentre observa com berena la

colata tradicional, “que menjaven habitualment

Natàlia, la seva filla, que prefereix els entrepans

els vostres pares per berenar quan eren petits”,

d’embotit i les amanides, a la xocolata.

explicava la Maribel Martínez, principal respon-

Els alumnes des de P3 fins a 6è del CEIP La Tor-

sable del PIC (Procés d’Intervenció Comunitària)

reta van exposar dibuixos que van fer a l’escola,

i de l’organització de l’acte, davant la mirada

en què expressaven actituds cíviques i salu-

sorpresa i alegre dels nens i nenes. “Cal recu-

dables. L’esport era una de les activitats salu-

perar els bons costums que funcionen”, afegeix

dables més representades, però també menjar

la Maite Romera, infermera del CAP. I mentre

verdures i fruita, no fumar, dormir bé, jugar,

uns nens feien cua per agafar el seu entrepà,

córrer o anar a passejar. D’altra banda, molts

els que ja tenien el berenar s’anaven asseient
al terra del local per preparar el seu particular “pícnic”, atents al que passaria al cap d’un

nens i nenes van representar el seu rebuig a les
D’esquerra a dreta: Inés Martí,

Maribel Mar

eno, nucli impulsor del PIC.
tí, Maite Romera i M. Cruz Mor

centrals nuclears i als perills que tenen per a la
nostra salut i la del planeta.

“Envellir amb salut”
és un camí de llarg
recorregut

MULTES A L’INCIVISME
Enguany, per treballar el civisme, l’organització va preparar un joc que consistia a donar a cada
nen un talonari amb el qual podien “multar” les persones que infringissin les normes cíviques
de convivència o que no respectessin l’entorn, les altres persones o a ells mateixos. Els motius?: ser intolerant, no respectar la via pública, no menjar sa, no cuidar el planeta (no recliclar,
malgastar l’aigua i l’energia...), no tenir cura de les mascotes, fumar, ser imprudent al volant
i dur una vida sedentària (no fer esport ni caminar, no moure’s i estar tot el dia escarxofat al
sofà). Joves preadolescents del PIC del CEIP La Torreta, com l’Alba, la Carlota i l’Eli, van pujar a
l’escenari per explicar el projecte als companys i familiars i van voler contagiar la importància
del civisme i de dur un estil de vida saludable. “Són un grup de joves inquiets i participatius
que miren més enllà del seu melic”, destaca la Maribel.

PARTICIPACIÓ DE GRANS I PETITS
Els avis també van participar en l’acte fent una exhibició de la gimnàstica passiva que habitualment
fan al casal, “per transmetre als nens que ells també fan activitat física”, subratlla la Maite. Mentrestant, molts nens i nenes els acompanyaven des del peu de l’escenari, imitant els exercicis que feien.
“Envellir amb salut” és un camí de llarg recorregut.
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Gent gran

Gent gran,
gent activa

per exemple, xerrades de temes diversos, tallers
artístics, de manualitats, de dansa, de riure, de
relaxació o d’esport. Totes aquestes activitats
van adreçades a afavorir la participació i la socialització de la gent amb el seu entorn.
Generalment, l’oferta dels tallers és de caràcter
trimestral, encara que hi ha activitats que estan
plantejades de forma anual i duren nou mesos.

Les activitats formatives
i lúdiques aporten eines
que milloren la qualitat
de vida de la gent
gran i fomenten
un envelliment actiu

Les activitats lúdiques generen múltiples
beneficis a les persones de la tercera edat.
Des de diferents institucions, s’organitzen
nombroses propostes lúdiques i formatives.
Aprendre i passar-ho bé no té edat!

La Universitat de l’Experiència
Qui diu que la universitat només és per a la gent jove? En general, s’acostuma a relacionar la
universitat amb una etapa concreta de la vida, en la qual la formació va encaminada a la
recerca de feina. Ara bé, alguns centres d’educació superior han impulsat un nou projecte
que vol reforçar el compromís de la universitat
amb totes les persones que integren la societat:
la Universitat de l’Experiència.
La Universitat de Barcelona és un dels centres

J

ubilar-se és un fet que marca un punt
d’inflexió en la vida de les persones. Ara
bé, la jubilació només fa referència al món

laboral, i no a una jubilació de la vida. El desenvolupament personal continua. I ho fa amb
un avantatge: l’augment del temps de lleure.
L’oferta d’activitats lúdiques per a gent gran
és molt àmplia i diversa. N’hi ha per a tots els
gustos. Només cal fer el primer pas: posar-se

que està duent a terme aquesta iniciativa, des

Els tallers més comuns
dirigits a aquesta
franja de la població
són els de creativitat,
psicomotricitat,
memòria i informàtica

nous interessos; potenciar la creativitat, man-

tota mena d’activitats. El propòsit d’aquests

de fa poc temps. El projecte posa a disposició

tenir un funcionament psicomotriu adequat,

tallers és oferir una ocupació saludable del

de totes les persones majors de 55 anys una

l’equilibri i la flexibilitat; augmentar l’autoes-

temps lliure de les persones a la tercera edat.

oferta de programes universitaris estructurats en un any acadèmic o en dos, que ofereixen

tima i l’autonomia, i fomentar la comunicació

Es treballa per millorar la seva autosuficièn-

ensenyament aprofundit en informació i documentació, llengües i literatures, pedagogia i

amb l’establiment de relacions interpersonals i

cia, alhora que es consoliden espais de rela-

societat o psicologia.

noves xarxes socials.

ció social per a la gent gran.

Tallers a la carta

sociació de gent gran o casal més proper.

milloren la salut i el benestar en la tercera

de gent gran, encarregats de posar en marxa

Hi ha diverses modalitats de recreació: activi-

edat, ja que serveixen com instruments per al

tallers de diferents temàtiques a preus re-

tats artístiques i culturals, esportives, forma-

creixement personal i la integració en la vida

duïts i accessibles. D’altra banda, en molts

tives, ambientals, comunitàries, terapèutiques

comunitària. El seu objectiu és satisfer les in-

municipis o barris hi ha centres cívics, casals

i de voluntariat. Totes aporten recursos que

quietuds, així com fomentar la curiositat cap a

i associacions de gent gran que organitzen
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A més a més, també es duen a terme activitats

Continuar aprenent

d’animació sociocultural i dinamització com,

Quan s’acaba el curs, els alumnes reben un certificat d’assistència. Tanmateix, per a la

Actualment, molts ajuntaments compten
amb el suport de programes de dinamització

en contacte amb l’ajuntament, centre cívic, as-

La Universitat de
l’Experiència obre les
portes a les persones
majors de 55 anys

majoria de les persones inscrites en aquest innovador programa, més que l’obtenció del

Amb els tallers s’ofereix
una ocupació saludable
del temps lliure de les
persones grans

títol dels estudis que han cursat, tenen com a principal motivació les ganes de conèixer,
entendre, en definitiva, de continuar aprenent.
En aquesta universitat hi ha activitats per triar i remenar. Totes reforcen una realitat, que la gent
gran cada cop és més activa i vol aprofitar el seu temps lliure, enfront d’alguns tòpics que vinculen aquesta època vital amb malalties i actituds passives.
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La parella

Ser pares

Doctor, què em recomana?

lligadura de trompes
vs. vasectomia
La lligadura de trompes
i la vasectomia són
tècniques quirúrgiques de
contracepció. cap de les
dues afecta la resposta
sexual. Ara bé, mentre
la vasectomia requereix
una cirurgia menor i de
baix risc, la lligadura
de trompes és un
procediment més complex
i amb majors riscos.

A

La crosta
làctia
L’anomenada crosta
làctia són unes petites
crostes que apareixen al
cap del nadó durant els
primers mesos de vida.

Ni la vasectomia ni la
lligadura de trompes alteren
el procés hormonal i, per
tant, no interfereixen
en la resposta sexual

Quin aspecte té?

S’utilitza anestèsia local i no comporta grans ris-

Es pot practicar mitjançant cirurgia tradicional

És una afecció lleu i molt comuna. No s’enco-

que contraindiquin l’embaràs, quan existeix

cos. S’aconsella fer una anàlisi de semen al cap de

o laparoscòpia, i s’utilitza anestèsia general o

mana ni és causada per una mala higiene; tam-

una impossibilitat d’utilitzar mètodes an-

dos o tres mesos de la intervenció per comprovar

epidural. Aquesta intervenció és més complicada

poc és una al·lèrgia.

ticonceptius reversibles per intolerància o

la fiabilitat d’aquest mètode.

que la vasectomia: requereix més precaucions i

ctualment, moltes parelles recorren a

aquests espermatozous moren i són reabsor-

intervencions quirúrgiques com la lli-

bits. El líquid seminal és menys espès, però

gadura de trompes i la vasectomia per

la quantitat és pràcticament igual, perquè la

evitar tenir més embarassos. Aquests mètodes

majoria de semen es produeix a les vesícules

contraceptius s’han de considerar com a irrever-

seminals i a la pròstata, que no es veuen afec-

sibles, i cal tenir en compte que no protegeixen

tades per la intervenció quirúrgica.

de les malalties de transmissió sexual. Són espe-

Es tracta d’una tècnica senzilla i ambulatòria.

cialment indicats si la dona pateix malalties

quan la dona té una edat avançada.

Són unes escames groguenques o blanquinoses,
d’aspecte greixós, que apareixen adherides al
cuir cabellut i que es poden estendre al front,
celles i part posterior de les orelles.

La crosta làctia sol
desaparèixer al cap de
poques setmanes o
mesos de vida del nadó

inflamació addicional i aparèixer erosions a la
pell que tenen el risc d’infectar-se o sagnar.
També pot haver-hi caiguda dels cabells de la
zona, que es transitòria.

Quin tractament requereix?
És perillosa?

El tractament consisteix en mesures higièniques:
• rentar el cabell diàriament amb un xampú suau o especial per a crosta làctia.
• fer servir cremes hidratants per a la pell.
En els casos rebels pot ser necessari l’ús de que-

cures, perquè hi ha més risc d’infecció o sagnat

Per què es produeix?

ratolítics, que són unes substàncies que ajuden

Optar per un d’aquests mètodes és una decisió

La lligadura de trompes

intern o al lloc de la incisió.

Malgrat el seu nom, no té cap relació amb la llet,

a desfer les crostes. També poden ser útils els

que generalment es pren en parella, però que

La lligadura de trompes consisteix a tallar i

Cal considerar la vasectomia i la lligadura de

sinó que es tracta d’un trastorn de la pell que es

corticoides i els antifúngics.

afecta a títol individual.

segellar els extrems de les trompes de Fal·lopi

trompes com a procediments de contracepció

denomina dermatitis seborreica.

de la dona. D’aquesta manera s’impedeix que

irreversibles. Encara que existeixen tècniques

La vasectomia

els espermatozous arribin fins a la trompa i

quirúrgiques per recanalitzar els conductes i re-

Quina durada té?

La vasectomia consisteix a seccionar i segellar els

que l’òvul vagi a l’úter.

cuperar la fertilitat, aquestes són complexes i el

Sol desaparèixer a les poques setmanes o mesos

seu èxit depèn de molts factors.

de vida, encara que alguns nens la presenten

A través d’aquestes dues tècniques es pretén anul·

fins als 2 o 3 anys.

conductes deferents de l’home, que transporten
els espermatozous del testicle a l’exterior. Així,
s’interromp la trajectòria dels espermatozous des
dels testicles fins al penis.
El testicle d’un home vasectomitzat segueix
generant espermatozous, que queden bloquejats on s’ha fet la intervenció. Amb el temps,
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Pel seu caràcter permanent,
tots dos mètodes estan
indicats en persones que ja
han tingut fills i que no en
volen més

La crosta làctia és més aviat
un problema estètic, que no
sol donar molèsties, tot i que
pot causar picor

lar la funció reproductora de manera permanent,
fet que a vegades pot causar efectes secundaris

Quins símptomes dóna?

psicològics. Per aquest motiu, abans de prendre una

Es tracta més aviat d’un problema estètic que

decisió, és aconsellable estudiar la qüestió en pro-

no sol donar molèsties, encara que a vegades

funditat i parlar-ne amb el metge.

pot picar. Si el nen es rasca es pot produir una

Equip de Pediatria
EAP Vallcarca - Sant Gervasi
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Salut
Hi ha risc?
Com tota activitat

Sí. És imprescindible una revisió mèdica

esportiva, no està

prèvia. No li demaneu al vostre metge de

exempta d’accidents.

família! Es necessari que la faci un met-

Entre els més generals
destaquem: la hipotèrmia per manca de proamb l’equip al vaixell) i lesions per éssers vius

immersió. Per exemple, pacients amb epilèpsia,

marins (mossegades, cremades o

pneumotòrax espontani o trastorns

punxades per imprudència humana).

psiquiàtrics greus no podran bussejar

Entre els accidents disbàrics (per varia-

mai; pacients amb otitis o sinusitis

ció de la pressió) destaquem:

no podran bussejar temporalment,

• Lesions en estructures aèries del

però un pacient asmàtic compen-

nostre cos per ascendir o descendir

sat i un paraplègic adaptat, sí. La

massa de pressa: barotraumatisme

revisió hauria d’incloure una his-

timpànic, sinusal i pulmonar.

tòria clínica, una exploració físi-

• Malaltia descompressiva: el ni-

ca, un electrocardiograma i una

trogen que respirem de l’aire s’acu-

espirometria forçada, per descar-

immersió i cal respectar unes pautes per dei-
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tar qualsevol possible procés potencialment perillós durant la immersió.

xar que s’elimini.
• Per efecte tòxic dels gasos: tant l’oxigen
com el nitrogen poden ser tòxics per al cervell segons la profunditat. També
pot haver-hi una intoxicació per
respirar un aire contaminat (un
cilindre carregat amb gasos de-

És imprescindible una
revisió mèdica prèvia a
càrrec d’un professional
amb coneixements de
medicina subaquàtica

fectuosos).
• Accidents mecànics: defectes
en l’equip de busseig.

El busseig recreatiu amb escafandre, en

Per què bussegem?

impressionant reserva marina (Les Medes),

fícil moure’s que a

general, és un esport segur. És neces-

La terra està coberta en un 70% per aigua, i

praderies de posidònia (herbes aquàtiques),

l’exterior. L’armilla

sari, però, adquirir uns coneixements

els mars i oceans són la llar d’un impressio-

pecis (vaixells enfonsats), muntanyes sub-

permet, mitjançant

nant nombre d’espècies i hàbitats diversos.

aquàtiques, cavernes…

el seu inflat/desinflat, ascendir i des-

No és estrany, doncs, que ens sentim atrets

subaquàtica, que pugui interpretar
les vostres possibles limitacions en
un ambient amb increment de pressió com és la

Què fa falta per bussejar ?

Gaudir de les
nombroses espècies i
hàbitats que trobem
en mars i oceans
és un plaer gràcies
al busseig
recreatiu,
un esport
en general
segur, però que
requereix una sèrie
de coneixements i una
bona preparació.

ge amb coneixements de medicina

tecció, accidents per impacte (una caiguda

mula en els nostres teixits durant la

EL BUSSEIG
RECREATIU

Fa falta alguna cosa més?

teòrics i pràctics mitjançant un curs que
imparteixen organitzacions reconegudes

cendir sense problemes. Les aletes s’adapten

oficialment. Tot i que varia depenent de les or-

per explorar el món subaquàtic.

Què passa sota l’aigua?

als peus i permeten que el bussejador es mo-

ganitzacions, en general hi ha tres titulacions

Existeixen diferents tipus de busseig, ja sigui

Les condicions ambientals sota l’aigua són

gui amb facilitat.

(nivell 1, 2 i 3) que permeten anar adquirint

busseig recreatiu en un escull de corall

adverses per als humans: manca d’aire, aug-

• Per pal·liar la pèrdua de calor i evitar frecs

més habilitats.

al Pacífic, busseig tècnic en les coves

ment de la pressió, disminució de la tempera-

accidentals són necessaris vestits protectors,

de Yucatán, busseig comercial en una

tura, increment de la densitat, alteració en la

habitualment de neoprè.

planta petrolífera o busseig científic

propagació del so i la llum...

• Sota l’aigua hi veiem borrós. La màscara crea

en un jaciment arqueològic a Alexandria.

L’equip de busseig permet adaptar el nostre

una capa d’aire que evita aquesta distorsió.

Per a la majoria de nosaltres l’experiència es

organisme a aquest ambient:

• L’augment de pressió ve condicionat pel

limitarà a l’activitat de busseig recreatiu amb

• Per poder respirar s’utilitza un cilindre on

pes de l’aigua. A més profunditat, més pres-

escafandre, però no fa falta anar tan lluny...

va l’aire que necessitarem.

sió, i això condicionarà tant el funcionament

Aquí, en el nostre litoral català, tenim una

• Dintre l’aigua és més di-

de l’equip com el nostre cos.

El busseig
recreatiu amb
escafandre,
en general,
és un esport
segur

Sota l’aigua
respirem el
mateix aire que a
la superfície (21%
d’oxigen i 79%
de nitrogen)

Dr. Lluís Parra Horra
Metge de família
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Viure jove

Salut a la llar

Quan arriba el bon temps, les activitats a l’aire lliure augmenten, entre elles,
l’ús de les piscines particulars. Per prevenir possibles accidents i problemes amb
la vista, l’oïda o la pell, cal prendre una sèrie de precaucions que permetran a
tota la família i amics gaudir-ne plenament.

Tu preguntes,

NOSALTRES RESPONEM
Pregunta al nostre consultori tot allò que sempre
has volgut saber sobre salut i mai no t’has atrevit
a demanar.
no
Em vull fer un tatuatge, però
Hi
tinc clar en quina part del cos.
peri
més
ltar
ha zones on pot resu

Piscines,

entreteniment segur!

A

mb la calor, les piscines es convertei-

hidratants específiques per a cada tipus de

tre es banyen o juguen al voltant de la piscina.

xen en una gran font d’entreteniment.

cabell. Rentar-se’l quan se surt de la piscina

La supervisió d’un adult ha de ser constant.

Ara bé, poden ser espais amb riscos,

ajuda a eliminar els residus de clor.

Aquests senzills consells ajuden a protegir-se dels

sobretot, per als més petits. Per gaudir-ne i
evitar possibles problemes, cal tenir en compte unes mesures de seguretat i prendre les
precaucions higienicosanitàries necessàries.

Prevenció dels efectes del clor

Els nens no han d’estar mai
sols mentre es banyen en una
piscina. La supervisió d’un
adult ha de ser constant

efectes negatius derivats de l’ús de les piscines,
sense renunciar a gaudir-ne al cent per cent.

Finalment, no s’ha d’oblidar d’utilitzar un bon

Així doncs, cal dutxar-se després del bany per

fotoprotector i recordar que cal aplicar-se’l de

ajudar a fer desaparèixer agents que poden ser

nou al sortir de la piscina. Per protegir-se del

infecciosos. El clor també afecta el mantell gras

sol, també s’aconsella l’ús de gorra i samarreta,

protector que manté la pell hidratada, elàstica i

especialment per als més petits. D’altra banda,

protegida de microbis. Així, després de la dutxa,

per prevenir infeccions als peus, cal fer servir

s’aconsella aplicar-se cremes hidratants per

xancletes a la zona de la piscina i assecar-se bé

restaurar aquest escut cutani.

els espais interdigitals després del bany.

PER A PISCINES inflables

Precaució amb els nens

comana utilitzar ulleres de natació per submer-

Amb els nens cal extremar les precaucions. L’ús

gir el cap dins l’aigua. L’oïda també pot resultar

de tanques protectores al voltant de la piscina

afectada. Per protegir-la de possibles otitis,

ajuda a evitar l’accés dels nens i les caigudes

s’aconsella utilitzar taps de cotó o de goma i,

accidentals. Els menuts que no saben nedar

evitar l’acumulació de fongs i bacteris.

un cop fora la piscina, assecar delicadament els

han de portar un dispositiu (armilla salvavides

• Evitar empassar-se aigua, especialment

conductes auditius.

o “bombolleta”) adaptat a la seva edat i homo-

si hi ha nens petits que puguin haver di-

El cabell normal es resseca i el tenyit s’oxi-

logat per la Unió Europea, que afavoreixi la flo-

positat els seus excrements dins l’aigua.

da i es decolora. Abans d’anar a la piscina,

tabilitat i que li mantingui el cap fora de l’aigua.

• Vigilar amb el perill de relliscades.

es recomana protegir-lo amb mascaretes

Amb tot, els nens no han d’estar mai sols men-

fersalut

L’ús del telèfon mòbil pot generar dependència. Les persones que es consideren
addictes presenten un estat d’alerta continu cap a qualsevol senyal provinent del
seu mòbil. D’aquí, es genera una necessitat
quasi compulsiva i incontrolada de consultar constantment l’aparell.
Els experts han detectat en alguns usuaris
de mòbil símptomes com agressivitat, mal

Si encara no he tingut rela
cions sexuals,
he de visitar-me igualment
al ginecòleg?
Encara que no hagis tin
gut relacions sexuals és convenient visitar
un ginecòleg,
especialment si tens molès
ties, experimentes canvis en el cicle me
nstrual o si notes
alguna cosa fora del nor
mal. Així, en el cas
d’una possible malaltia,
es pot fer una detecció precoç.
D’altra banda, s’aconsella
consultar el
personal sanitari si es
tenen dubtes o
preguntes que es vulgui
n plantejar. Els
professionals són una bon
a font d’informació i assessorament
sobre sexualitat i
anticoncepció. Una altra
via de consulta
molt recomanable són
els centres joves
d’anticoncepció i sexual
itat (CJAS). Podeu
trobar més informació
a: www.sexejoves.
gencat.cat

ten que una de cada mil persones pateix
aquesta addicció. Els adolescents i els joves

els ulls. Per evitar problemes amb la vista, es re-
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El telèfon mòbil pot crear addicció?

humor, aïllament i/o abandonament dels
estudis i de l’entorn social. També apun-

• Col·locar una tanca protectora.

El clor pot irritar les mucoses, com les del nas i

t
del cos es volen fer perquè posteriormen
si
poden afectar la salut. Per exemple,
tazona
la
a
ió
mai et fan una intervenc
ai
tuada, la tinta pot penetrar a la ferid
Per
ació.
amin
esdevenir un focus de cont
aquest mateix motiu, tampoc és aconse-

llable fer-se tatuatges en parts del cos
r
on hi hagi lesions o ferides. Podeu troba
ió
ociac
l’Ass
de
més informació a la web
Espanyola de Pediatria: www.aeped.es

El clor, que s’utilitza per desinfectar les piscines,
malmet la pell, el cabell, les ungles i les mucoses.

llós tatuar-se?
Es recomana no tatuar-se la columna
vertebral, la cara ni el cap. Cal tenir prei
sent que els tatuatges són permanents
és molt important tenir clar a quina part

• No deixar els nens mai sols: un nadó pot
ofegar-se amb només 6 cm d’aigua. Cal
la supervisió constant d’un adult.
• Canviar l’aigua cada cop que s’utilitzi per

són els més afectats. De fet, l’edat d’inici és
molt baixa, a 12 anys. Les principals causes
són, d’una banda, el fàcil accés per utilitzar
el mòbil i, de l’altra, el fet de no haver-hi
un efecte rebuig per part de la societat a
aquest tipus d’afecció.

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