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Editorial

La prescripció social:
l’acompanyament en salut
Conèixer i servir-nos dels recursos del nostre entorn ens
ajuda a prevenir malalties i a gaudir d’una millor salut.
La prescripció social (PrS) facilita que els professionals dels equips d’atenció primària de salut (EAP)
apropin les persones ateses a recursos comunitaris
no sanitaris.
Sabem que la participació regular en activitats comunitàries promociona un reforç positiu a les persones. Sabem, per exemple, que la soledat no volguda és un factor de risc d’emmalaltir i coneixem el
potencial factor protector de la sociabilitat.
Les paraules PrS són una combinació de conceptes
contradictoris, com escriu Pepita Rodriguez “Las
palabras Prescripción Social son un Oxímoron”, el
social no es prescriu... s’acompanya.
Hi ha qui prefereix parlar de recomanacions (de la
mateixa manera que es fan recomanacions de l’activitat física).
Els treballadors socials sanitaris coneixem de primera mà la vocació comunitària dels EAP i veiem
que en la comunitat existeixen persones, associacions, grups, entitats que tenen impacte en la salut de
les persones i amb les que els equips podem cons-

truir sinergies que han de ser cuinades amb cura i
lentament, per garantir la seva consolidació.
En un sentit ampli, el recurs social és tot aquell sistema d’ajuda a les dificultats dels membres d’una
comunitat que es posa en marxa a través de la mateixa organització social.
Resulta difícil acotar el camp dels recursos i potser
això explica que no hi ha una única classificació.
Quan es parla de recursos tècnics fem referència
a tots aquells instruments que s’interposen entre
nosaltres i l’objecte de treball per conèixer i modificar-lo. Poden ser tangibles, com un tríptic d’una
associació, i no tangibles, com una entrevista.
Els recursos no són estàtics sinó dinàmics, és a dir,
estan en permanent canvi i creixement, només així
poden fer front a les necessitats de la comunitat.
Per fer possible l’atenció a les persones hem de dotar-nos de les millors eines.
En l’èxit de la PrS seran tan importants els recursos
tècnics tangibles com els intangibles.
Des dels Centres d’Atenció Primària, treballant en
equip, incorporem els recursos que s’ofereixen a
la comunitat a l’hora d’atendre a les persones, per
intentar evitar la medicalització dels malestars de
la vida quotidiana i fer prevenció de possibles trastorns mentals i altres malalties.
La regla d’or és no intervenir sense conèixer.

Victòria Mir Labalsa
Coordinadora Treball Social - Direcció de Cures
Institut Català de la Salut
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya
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Els infants
i l’ús de
les noves
tecnologies

L’ús quotidià de les noves tecnologies influeix en el desenvolupament
intel·lectual dels vostres fills/es, així com en la seva manera
d’aprendre i de percebre el món. Cal que els acompanyeu en el
procés d’aprendre a fer-les servir, per aprofitar les
oportunitats que ofereixen i evitar
els riscos que comporten.

Consells per fer un
bon ús de les TIC
Quan parlem de tecnologies
digitals ens referim a les eines
informàtiques i dispositius digitals que fem servir per comunicar-nos o per cercar informació.
Inclouen tant les tecnologies
d’última generació (internet,
telèfon mòbil, tauleta, etc.) com
les que ja fa temps que formen
part de les nostres vides (televisió, ràdio, ordinador, etc.)

En aquest article trobareu consells per fomentar l’ús responsable de les tecnologies
digitals en els vostres
fills i filles. No es tracta
de frenar la curiositat
dels infants, però entre
la manca d’estímuls i la
saturació s’ha de trobar
un punt d’equilibri.

www.fersalut.org

Nens

1- Escolliu els continguts
Els dispositius tecnològics han
de ser adequats al nivell de
desenvolupament del nen o
nena.
Els experts recomanen que
l’ús de les pantalles per part
dels més petits tingui lloc sempre en presència d’un adult
que pugui supervisar a quins
continguts accedeix.
Podeu utilitzar contrasenyes,
antivirus i sistemes de control
parental com a mesures de seguretat i per bloquejar l’accés
a continguts inadequats.
La supervisió i la seguretat
s’hauran d’anar revisant en
funció de l’edat, ja que el domini de la tecnologia per part
del menor també anirà variant.

2- Limiteu l’horari
És important controlar el
temps que els nostres fills/es
passen davant de les pantalles. S’ha d’estipular un
temps d’utilització, que
es pot pactar amb anterioritat, i avisar el nen
amb antelació de quan
ha de deixar la pantalla.
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És aconsellable procurar que
coincideixi amb la fi del programa o del joc.

ús en fan, alhora que potencieu espais de relació dins de la
família.

Feu-los reflexionar sobre el
temps que hi dediquen perquè
s’adonin que les activitats que
deixen de fer poden ser tant o
més interessants que les tecnològiques.

Compartiu l’experiència amb
els vostres fills i filles, especialment amb els més petits.
Jugar plegats o comentar en
què consisteix l’activitat que
apareix a la pantalla en cada
moment permet reforçar la
comprensió i crear a més un
moment de diversió conjunta,
de la mateixa manera que es
comparteix la lectura d’un llibre o les activitats a l’aire lliure.

Eviteu fer servir aparells tecnològics durant els àpats (televisor, mòbil, tauletes, etc.) i incorporeu l’hàbit familiar de no
fer servir tecnologies una hora
abans d’anar a dormir, ja que
en estimular l’activitat mental
dificulten el son.

3- Acompanyeu els vostres
fills/es
Procureu que l’ordinador es
faci servir en espais comuns
de la casa i mai en habitacions
amb la porta tancada; d’aquesta manera podreu veure quin

4- Ensenyeu-los a fer un ús
correcte de la tecnologia
Suggeriu altres usos per a les
noves tecnologies; no només
l’aspecte lúdic, sinó també la
seva utilitat com a recurs educatiu.
No tota la informació que existeix a internet és fiable o vàlida. Podem ajudar a desenvolupar el sentit crític de l’infant
fomentant discussions
sobre el que està mirant o fent, ja que,
sovint, consumeixen
molta informació sense valorar el missatge.
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Ensenyeu als vostres fills/es a
tractar els altres amb respecte
a les xarxes socials.

5- Eviteu un consum excessiu
Un ús abusiu pot provocar
problemes d’atenció, trastorns
d’aprenentatge, obesitat i dificultats per establir relacions.
Estigueu alerta davant de
qualsevol situació que pugui
ser símptoma d’addicció:
alteracions del son, irritabilitat,
oscil.lacions en l’estat d’ànim,
baix rendiment acadèmic, etc.

Els gadgets tecnològics no
s’haurien d’utilitzar com si fossin mainaderes, amb la finalitat que l’infant estigui tranquil
i controlat. Hi ha moltes activitats que es poden realitzar
mentre l’adult està ocupat.

6- Els nens imiten el que nosaltres fem
Feu un ús raonable de la tecnologia, sigueu coherents amb
el que vosaltres feu i el que exigiu als vostres fills/es.
Noves línies d’investigació se

centren en els efectes que té
l’ús continuat d’aquests dispositius per part dels adults.
Cada cop més infants experimenten la sensació de falta
d’atenció per part de pares i
mares més pendents de l’últim
correu electrònic o de les actualitzacions de les xarxes socials
que del que els menors els expliquen o pregunten en aquell
moment.
Caldrà tenir en compte aquest
aspecte, perquè de poc valdrà
intentar educar si es predica
l’exemple contrari.

Recomanacions 0-3 anys
• Eviteu utilitzar les tecnologies en els moments que
treballeu hàbits importants
per al seu desenvolupament
(a l’hora d’anar a dormir, de
vestir-se, als àpats, etc.)
• Les aplicacions tecnològiques els poden beneficiar

per adquirir habilitats cognitives i de motricitat, però cal
evitar la sobreestimulació.
• Hem d’escollir aplicacions
que els permetin experimentar lliurement amb el
mitjà audiovisual, sense cap
objectiu en concret.

• Cal acompanyar els infants
en l’ús de les tecnologies.
Quan miren algun audiovisual al televisor, a l’ordinador o a la tauleta; i sobretot
quan utilitzen els videojocs
o apps que hem escollit per
a ells.

www.fersalut.org
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Recomanacions 3-6 anys
no, el temps dedicat, etc.
• Els ordinadors, les consoles, les
tauletes, els smartphones i els
audiovisuals són molt atrac- • Cal dedicar estones a jugar
amb els menors, parlar i cotius per als infants d’aquestes
mentar en veu alta allò que
edats, fins al punt que hi poden
succeeix a les pantalles.
dedicar molt del seu temps. Cal
establir a casa horaris i situacions en les quals es poden fer • És important mantenir els
dispositius
desconnectats
servir, què es pot veure i què

d’internet.
• Cal seleccionar aplicacions basades en jocs divertits, senzills
i motivadors, que els permetin
crear i recrear escenaris de la
vida quotidiana (joc simbòlic),
fer construccions, crear personatges, etc.

Recomanacions 6-9 anys
dels infants sinó en espais
• Encara necessiten atenció,
comuns de la casa on tots puseguiment, ajuda dels adults.
guem ser-hi, observar i partiPer tant el paper de la família
cipar.
segueix sent clau. Els pares
són el model a seguir més potent, la vostra actitud davant • Cal anar explicant com funcionen les tecnologies que cada
la tecnologia determinarà la
cop faran servir més enllà dels
seva també.
videojocs, i ajudar-los a treballar i aprendre amb elles.
• És important que les pantalles
no estiguin a les habitacions

• És el moment d’iniciar-los en
idees clau sobre la seguretat a
la xarxa.
• És important mantenir diàlegs
sobre els jocs que fan servir,
l’estona que hi dediquen i assegurar-se que porten a terme
altres activitats (joc de manipulació i físic, esports, jocs amb
amics, lectura, etc.)

Recomanacions + 10 anys
• Encara que es fan grans, • És un moment clau de l’ús de la
tecnologia més enllà del comno hem d’oblidar que hem
ponent lúdic. Les xarxes socials
d’acompanyar-los en els videi les activitats escolars amb els
ojocs, podem compartir amb
ordinadors formaran part del
ells partides i competicions,
seu dia a dia. Cal donar-los pautriar els jocs que comprarem,
tes d’ús atenent a la seva seguveure pel.lícules junts i comenretat, al treball col.laboratiu i a
tar-les, etc.
l’ús més tècnic de les eines.

• Els telèfons mòbils esdevindran l’objecte més desitjat. Cal
prendre decisions a casa que
siguin compartides amb els infants, tant des de la decisió de
compra o cessió d’un dispositiu com de l’ús racional que cal
fer-ne, de la despesa econòmica, i dels hàbits d’ús.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
faros.hsjdbcn.org
Quadern FAROS. Les noves tecnologies en nens i adolescents. Guia per a educar
saludablement a una societat digital.
familiaiescola.gencat.cat
Educació en l’ús de les tecnologies.
fundrogertone.org
Noves tecnologies i salut infantil.

Dr. Ivan Martí
Pediatre
CAP Vallcarca-Sant Gervasi

@aprimariavsg
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Les taques a la pell apareixen
amb el sol
“El sol és font de vida però també de mort”. Si bé la paraula càncer
comporta una mena d’esgarrifança, hem de reconèixer que cada vegada
més ja no és sinònim d’irreversibilitat i de patiment progressiu. Sigui pel
diagnòstic precoç o bé pels tractaments més avançats, la supervivència
és remarcable.

www.fersalut.org
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El precàncer cutani
A la pell podem trobar-hi 3
grans grups de càncers:
• El càncer degut a l’exposició solar (radiació ultraviolada) són els anomenats
epiteliomes (basocel.lular
i espinocel.lular).
• Hi ha altres càncers

també lligats al sol, però
no de manera tan directa, com el temut melanoma.
• Els càncers comuns a
altres teixits no específicament cutanis i que en
forma de metàstasi poden aparèixer a la pell.

Què és un
“precàncer”?
És aquella lesió que adverteix
de la possibilitat que pugui
esdevenir un tumor maligne.
La pell permet l’observació
fàcil de tot el que hi succeeix.
El mateix tipus de lesió en un
altre teixit o bé en un òrgan
no tan fàcil de veure, podrà
passar desapercebut i trobar-nos-el quan ja sigui una
lesió maligna.

Valora els
danys a la pell
pel sol. Fes la
prova!
Us proposem una
senzilla prova que
tothom pot fer-se
per a valorar el
dany solar que ha
acumulat:
• Examinem-nos amb
bona llum un avantbraç,
palmells amunt.
• Comparem l’aspecte de
la cara anterior (molt
més protegida) amb la
cara posterior (molt més
exposada).
• Veurem que les taques
(siguin clares o fosques),
les arrugues i potser
alguna asprositat seran
raríssimes a la cara protegida, el que demostra
que el dany és més pel
sol que per l’edat.
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Qui té més predisposició a tenir lesions
precanceroses?
Si hem comentat abans
que aquests càncers van
lligats a l’exposició solar
de manera directa, les persones que s’hagin exposat
més al sol tindran més possibilitats.
En aquest punt hem de tenir present que hi intervenen 2 factors elementals:

1.- L’efecte acumulatiu
i diferit de la radiació
ultraviolada.
Com més anys hàgim estat exposats i des de més

joves, més dany. El precàncer apareixerà dècades
després, tot i que els últims
anys no haguem estat sota
la radiació solar.

2.- El tipus de pell, més
clar.
El bronzejat és una defensa natural que impedeix la
penetració dels raigs ultraviolats. Les persones de
pell més fosca tindran una
bona protecció ja de naixement. Per contra, els fototipus clars la tindran més
deficient. Però com tots

sabem, habitualment es
dóna la paradoxa que justament les persones amb
pell clara volen aconseguir
un bronzejat que no tenen
per naturalesa i per aquest
motiu s’estan més hores
prenent el sol i/o les làmpades UVA, sense aconseguir mai la coloració que
pretenen i que també desapareixerà més ràpidament.

www.fersalut.org
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Si surten taques a la pell, què cal fer?
Hem d’estar atents a les manifestacions del precàncer i demanar opinió dermatològica.

Qui?
• Pells clares.
• Exposades al sol des de
joves.
• Calbs des de fa dècades.

Què cal vigilar?
• Crostetes que tot i arrancar-les reapareixen
(s’anomenen ceratosis
actíniques).
• “Granets” que perduren.
• Sagnat espontani d’alguna lesió cutània.

On?
A zones exposades a la llum solar (cara, pavellons auriculars,
calba, dors mans, avantbraços).

Per sort...
Totes les lesions que van apareixent no són càncers: hi ha
lesions benignes, si bé són inestètiques (lentígens-taques,
ceratosis seborreiques, etc.).

El diagnòstic l’ha de fer el
metge i si només tenen un interès estètic, la seguretat social no se’n farà càrrec, com
en el cas de les arrugues, per
exemple.

Prevenció

Tractament

• Protegir-nos del sol, vigilant les hores més centrals
del dia, d’abril a novembre.

Algunes lesions precanceroses marxaran amb
cremes adequades. Les
altres necessitaran accions més intenses i
específiques,
ja
més
quirúrgiques.

• Utilitzem fotoprotectors,
sobretot la mainada i les
persones de pells clares.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.youtube.com (Canal Salut Generalitat de Catalunya)
“Mesures de protecció solar. Recomanacions a recordar”
“Mesures de protecció solar per als infants”

Dr. Lluís Martinez Via
Metge Dermatòleg
Director Gerent Albera Salut

@AlberaSalut
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Voluntariat
en Salut i
Comunitat
Esperit solidari
amb valor afegit
El voluntariat en salut és un actiu de gran vàlua que contribueix
al benestar de la ciutadania. Els voluntaris són persones
compromeses i solidàries que lliurement realitzen tasques al
servei dels altres per la millora de la seva qualitat de vida.

Acompanyament i companyia
Voluntariat és un concepte que
fa referència a una realitat àmplia. El ventall de serveis és molt
divers i es poden realitzar tot tipus de col.laboracions ciutadanes, en l’àmbit social, cultural,
ambiental, internacional, etc.
Dins de l’àmbit de la salut i la
comunitat, el voluntariat realitza accions d’ajuda de tipus
assistencial, preventiu i de
suport, destinades principalment a persones en situació de

vulnerabilitat o de dependència (gent gran, malalts, discapacitats...).
Acompanyar, escoltar, distreure i atendre les seves necessitats bàsiques i emocionals és el valor afegit de les
tasques que desenvolupa el
voluntariat, contribuint a la
millora de la qualitat de vida
i promovent la dignitat de les
persones malaltes i/o en situació de vulnerabilitat.

L’entrevista

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Alguns exemples d’activitats
socials del voluntariat són:
• Suport emocional a la gent
gran, fent-los companyia
perquè no se sentin soles.
• Acompanyament al metge,
hospital, etc.
• Acompanyaments individualitzats per realitzar gestions
quotidianes.
• Acompanyament a malalts
ingressats en hospitals.
• Sortir a passejar pel barri.

Parlem sobre les tasques
del voluntariat en l’àmbit
de la salut i la comunitat
Entrevista a Francina Alsina,
Presidenta de la Federació Catalana
de Voluntariat Social

www.fersalut.org
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Programa Voluntariat i Salut
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) és la
plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya des
de l’any 1989. Amb el Programa
específic “Voluntariat i Salut” es
promou el voluntariat en l’àmbit de la salut als 4 territoris on
és present: Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona.

Els principals àmbits d’actuació són:
1) Hospitalari i sociosanitari:
Activitats de voluntariat adreçades als malalts ingressats en els
hospitals o centres sanitaris. El
voluntariat d’acompanyament,
mitjançant senzilles accions
(entretenir, xerrar, llegir el diari...) complementen la tasca assistencial dels sanitaris. També
existeix el voluntariat testimonial que són persones que des de
l’experiència viscuda, relacionada amb la salut (malaltia, accident, pèrdua), realitzen tasques
de motivació, suport emocional
i acompanyament a pacients i
famílies que estan passant per
una situació similar.

Col·labora a fer
un món millor

2) Comunitari: Programa
“Grans Actius”. És un programa de promoció del voluntariat en l’àmbit de la salut que
ofereix un servei d’acompanyament a visites mèdiques
a centres de salut (CAP, Centres de rehabilitació, visites
de seguiment a hospitals), a
persones amb malalties cròniques i/o dependència i/o
discapacitat. Es treballa des
d’una perspectiva comunitària afavorint espais de participació dels diferents agents del
territori (CAPs, serveis socials,
casals de gent gran, centres cívics, etc.).
Des de la FCVS s’ofereix un
ampli ventall de serveis i
recursos: guies com “El voluntariat en l’àmbit hospitalari i sociosanitari” o el
“Voluntariat Social, manual
de gestió”, cursos de formació, borsa de voluntariat,
assessorament, activitats de
sensibilització (exposicions,
jornades...), difusió en xarxa
entre les entitats que promouen el voluntariat, etc.
Podeu accedir a la Borsa de
Voluntariat:
http://borsa.voluntaris.cat/

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Federació Catalana de Voluntariat Social
http://voluntaris.cat/
Voluntariat en Salut i Comunitat (FCVS)
http://voluntaris.cat/serveis/voluntariat-i-salut/
Programa Grans Actius (FCVS)
http://voluntaris.cat/serveis/grans-actius/
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Si viatges,
pensa en la teva salut
La salut és un assumpte primordial un cop escollida la destinació. I
més si és a un país exòtic o tropical! Cal anar preparats per evitar
riscos, informar-se bé de les vacunes obligatòries i recomanables,
prendre mesures de precaució i contractar una assegurança mèdica
per si sorgeix algun contratemps.
D’uns anys ençà, cada cop és
més habitual viatjar a països exòtics o tropicals. Especialment en
aquestes destinacions, és important prendre precaucions:

• Visiteu el metge de família,

sobretot si patiu alguna malaltia crònica.

• Actualitzeu

el calendari de

vacunes per si falta alguna
dosi, com ara la del tètanus.
• En països on hi ha risc de
contagi de malalties, cal
demanar informació als
centres de vacunació internacionals de Catalunya
o al CatSalut Respon (telèfon 061) sobre les vacunes
que són obligatòries, re-

comanables i les que són
adequades a cada persona
i destí. Aneu-hi amb 4-8
setmanes d’antelació, hi
ha vacunes que només són
efectives al cap de quinze
dies o un mes.
• Contractar una assegurança
mèdica que cobreixi les despeses per malaltia o accident.

www.fersalut.org

Salut
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A la maleta, no hi pot faltar...
Protecció contra el sol i la
calor (barret, ulleres i crema
d’alta protecció), per evitar
insolacions i deshidratacions,
sobretot en nens i gent gran.
Roba lleugera i de fibres naturals (cotó, lli...) per evitar l’excessiva sudoració.
Roba de colors clars, mànigues i
pantalons llargs a més de l’ús de
repel.lents, per evitar les picades
de mosquit (sobretot en països
de transmissió del virus Chikungunya, Zika, malària o dengue).
Vacuna
Febre groga
Tètanus

Calçat ample i ventilat, per
evitar les infeccions pels fongs.
Medicació suficient per cobrir
el temps d’estada a l’estranger
(en cas d’estar seguint un tractament).
Farmaciola
bàsica
amb
analgèsics i antitèrmic (paracetamol), antiinflamatori
(ibuprofèn), antidiarreic, rehidratació oral, antifúngic tòpic, material de cures (gases,
benes, tisores, pinces, tiretes
i desinfectant de iode).

Obligació/Recomanació

Periode Validesa

Obligatòria (en alguns països

Permanent (segons les darre-

d’Àfrica i Amèrica Central o Sud)

res evidències)

Recomanable

Més de 10 anys

Recomanable

dosis de reforç addicional en

(en alguns països)

situacions de possible aug-

Recomanable (en alguns països)

A partir de 3 setmanes

+ mesures higièniques amb els

després de l’última dosi, fins

aliments i begudes

a 3 anys

Recomanable (en alguns països)

Més de 5 anys

Permanent. Només calen
Poliomielitis

Febre tifoide

Hepatitis A

Hepatitis B
Meningitis
meningocòccica

ment d’exposició al virus

Recomanable (sobretot durant
els mesos d´hivern i primavera)
Recomanable (en alguns països)

Més de 5 anys

Més de 3 anys
Font: Canal Salut (gencat.cat)

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat
Recomanacions per als viatgers. Vacunació. Adreces d’interès.
http://www.msc.es
Centres de vacunació internacional, situació sanitària per països

Eviteu el risc de
contagi
L’aigua i els aliments contaminats són transmissors de
malalties infeccioses:
• No mengeu fruita sense pelar
ni aliments crus o semicuits,
els gelats sense envàs o la rebosteria i làctics que no hagin
estat tractats.
• Eviteu el menjar de venda
ambulant.
• Beveu sempre aigua embotellada, eviteu els glaçons i els
sucs de fruita naturals.
• Cal rentar-se les dents amb
aigua segura.
• Eviteu el bany i caminar descalç en rius i llacs, per evitar
malalties parasitàries.

Un cop a casa...
Algunes malalties tropicals
es manifesten mesos després d’haver tornat de viatge. Si teniu febre, marejos,
vòmits o diarrees, demaneu
visita amb el metge.

www.fersalut.org
Clica al teu centre de salut i
consulta les revistes interactives
@revistafersalut

Entrevistes al
canal de FerSalut

eap

sardenya
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