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Editorial

20 anys de la Setmana Sense Fum

Comissió Organitzadora de la SSF
Han passat 20 anys des de la primera Setmana Sense Fum (SSF),
iniciativa que es va originar a la
Societat Espanyola de Medicina
de Família i Comunitat (semFYC/CAMFiC a Catalunya) amb
el suport tècnic i organitzatiu
del Grup d’Abordatge del Tabaquisme (GAT/GRAPAT a Catalunya) i del Programa d’Activitats
Preventives i de Promoció de
la Salut (PAPPS). Javier Amador,
Toni Solbes, Carmen Cabezas
i Rodrigo Córdoba van ser els
qui van llançar la idea original,
el 1999, que buscava reforçar la
importància de deixar de fumar
i el paper que té l’atenció primària per aconseguir-ho. Es va pensar que el principal problema
de salut prevenible bé mereixia
una setmana sencera de treball
comunitari al voltant del 31 de
maig, dia en què es commemora
el Dia Mundial Sense Tabac de
l’OMS.
Actualment, a cada edició es
forma una comissió organitzadora central i una a cada

comunitat autònoma, que s’encarreguen de la logística i la
coordinació estratègica de la
campanya. Els principals eixos
d’actuació de la comissió organitzadora central són: comunicació entre comunitats autònomes, elaboració, difusió i
distribució dels materials específics, elaboració de l’enquesta
dirigida a la població i del seu
informe final que es presenta
a la roda de premsa de la SSF.
A Catalunya, la SSF des de 2002
s’ha emmarcat en el Programa
Atenció Primària Sense Fum.
Aquest és un programa conjunt del Departament de Salut
(a través de Salut Pública) amb
CAMFiC i AIFiCC.
Els objectius de la SSF s’han
mantingut en el temps i s’han
anat canviant els materials, lemes i enfocament en cada edició, amb missatges vinculats
al lema proposat per l’OMS.
L’objectiu principal és informar i sensibilitzar la població
de la importància que té per a

la salut el fet de no iniciar-se,
abandonar el consum de tabac
i poder gaudir d’un ambient
lliure de fum. Així doncs, les
activitats realitzades durant
la SSF són molt diverses, reflectint la pluralitat que hi ha
entre els centres i els diferents
àmbits.
Com a “activitat d’interès sanitari” la SSF ha obtingut el màxim
reconeixement per part del Ministeri de Sanitat i Consum, així
com de les Conselleries de Sanitat dels diferents governs autonòmics.
El lema de la Setmana Sense
Fum d’aquest any 2019 és Recupera la inspiració!, i el lema
del Dia Mundial Sense Tabac de
l’OMS del 2019 és Tabac i salut
pulmonar.
Animem a tothom a celebrar
amb nosaltres els 20 anys de la
SSF participant en les activitats
per aconseguir una societat lliure de fum.
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Posa’m tu el límit!

Límits i regulació són un continu que ajuda a entendre i gestionar
emocions davant situacions en les quals l’infant es veu immers.
La recerca de límits en els nens representa la necessitat de cridar
l’atenció i de buscar afecte o reconeixement.
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Què són i com funcionen els límits?

La paraula “límit” és el punt
fins on és possible que arribi
una situació o postergar el moment de voler alguna cosa amb
immediatesa per un altre en el
que sigui més adient obtenir-la.
Tenen a veure amb la capacitat de regulació dels impulsos, entesa com la forma
que una persona té de gestionar-se i respondre adequadament davant de determinats
esdeveniments.
L’autoregulació es va construint i els límits interns
es van adquirint progressivament amb el model que
l’adult va donant al nen en el
seu desenvolupament. Ajudar
l’infant a autoregular-se passa per un treball inicial de regulació externa posant límits
clars i consistents en el temps
i espai, i treballant el procés
d’entendre’ls. Així, els límits

Els límits han de ser consistents: cal
que siguin raonables i proporcionals al
fet i al moment viscut
han de ser raonables i proporcionals al moment que el nen
està vivint.
En els primers mesos de vida
els límits vénen de fora i els
encarregats d’aplicar-los són
els pares o cuidadors. En experiències posteriors, el nen
es veu exposat a resoldre situacions que va trobant i que
el frustren o el sobrepassen.
És important donar una explicació de per què s’estableix el
límit, amb una entonació adient que remarqui les parts
importants de l’explicació i
no fer grans dissertacions.
Donar espai a la paraula, al
gest i al to i que tots els se-

nyals siguin congruents. A
través de l’experiència repetida, l’infant anirà interioritzant perquè s’estableix un límit i podrà anticipar aquelles
noves situacions on aquests
també seran vàlids. Així
posteriorment se’ls imposarà
ell mateix i s’autoregularà.
Amb la interiorització es millora la tolerància a la frustració i
la capacitat d’espera i s’aprèn
a gestionar les emocions, fent
al nen més autònom. En tot
aquest procés de creixement,
l’acompanyament i comprensió de l’adult és essencial. Els
límits són un instrument per
a estructurar el pensament, el
sentiment i la conducta.
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Què ens dificulta posar límits?
Els pares troben diferents motius per no posar límits i és que
cada situació d’un pare, mare
o fill és particular. Així doncs,
no cal buscar l’ideal de perfecció que ens porta sovint al
desànim. Sempre podem equivocar-nos però tindrem possibilitats de reconduir i innovar.
Si caiem en “el deixar fer”,
dipositant en els nens el moment de voler posar fi a algunes conductes, no ajudem
al procés de creixement. Sovint, es genera un sentiment
de culpa per part dels pares o
cuidadors: s’ha de permetre
tenir aquest sentiment sense quedar-se atrapats en ell i
recordar que la decisió presa
sempre és en benefici del nen.

Es recomana evitar límits molt rígids,
anticipar-se a l’opinió de l’infant i
delegar en el nen la presa de decisions

Què ens pot ajudar a posar límits?
És important que els pares
puguin diferenciar la seva
pròpia història d’infància viscuda. No és la mateixa que
la del fill i, per tant, no cal
emprar exactament el mateix
model o l’exageradament
oposat. Tampoc cal emprar
límits massa rígids en lloc de
“deixar fer”, ni anticipar-se
sense respectar el propi espai
del nen o posicionar-se com a
“amic” per tal d’eludir la responsabilitat.
La “clau” rau en descobrir fórmules personalitzades adaptades al nen per acompanyar-lo
en el seu creixement.

És molt recomanable deixar
que sigui el nen qui prengui
decisions (dins unes possibilitats reals) i qui s’esforci per
aconseguir allò que vol. És necessari donar-li temps i confiança perquè se senti valorat i
és important que allò que se li
exigeix sigui adequat a la seva
edat i a les seves capacitats.
Així es promou l’autonomia,
que el nen pugui experimentar i realitzar tasques malgrat
que inicialment no ho faci
correctament. Buscar rutines i
hàbits diaris a casa en els que
participi. L’adult ha de ser una
figura que pugui posar límits

externs en moments de dubte.
No es tracta de que el nen decideixi per sobre de l’adult,
sinó de donar alternatives i
reconeixement. El pacte final
ha de passar perquè ambdós
estiguin d’acord.
La importància del reconeixement de sentiments per part
de l’adult vers el nen pot ajudar a reduir l’angoixa i l’ansietat, facilitant la contenció.
El fet d’identificar el que viu
i sent el nen i verbalitzar-ho
fa que s’organitzi a diferents
nivells, tan pel que fa a la conducta com a l’estat emocional.
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Quins beneficis ens aporten els límits?

• Entendre el posicionament del nen.

• Afavorir la contenció interna i el control extern.

• Afavorir el procés de
separació-individuació.

• Donar reconeixement als
seus sentiments.

• Millorar la tolerància a la
frustració.

• Dotar d’autonomia i
seguretat al nen.

• Possibilitar acords entre
l’adult i l’infant.

• Major adaptabilitat al
canvi.

• Afavorir el procés de
creixement.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.fersalut.cat/2017/12/10/la-parentalitat-positivaes-pot-aprendre/
La parentalitat positiva es pot aprendre. Revista FerSalut.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
families/formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/
Programa Créixer en família.

Silvia Ardanuy Subías
Psicòloga CDIAP Aspanias i Membre
del PAPI-EIXAM (Projecte Alerta
Petita Infància)
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Com reconèixer les cataractes

A mesura que la vida avança i els anys passen, comencem a notar certs canvis
que són part natural de l’envelliment. Pot ser que les nostres articulacions ja
no siguin tan flexibles com abans o que la nostra audició no sigui tan bona com
solia ser. També la nostra visió pot ser menys nítida que abans.

Estigues atent als canvis a
la teva visió a mesura que
envelleixes

ull normal

Una de les causes de la disminució de la visió en l’edat avançada són les cataractes. Prop de la
meitat dels majors de 80 anys
té cataractes, han consultat el
metge per aquest problema de
salut o s’han sotmès a una cirurgia de cataracta.

ull amb cataractes

En aquesta situació el cristal·lí,
la lent natural de l’ull, es torna
opac, de manera que la seva visió es torna borrosa o es poden
percebre halos al voltant de les
llums en conduir de nit. Si no es
tracten, les cataractes poden limitar enormement la visió. De

Què puc fer abans
d’operar-me?
Els símptomes primerencs de les cataractes
es poden millorar amb
l’ús d’ulleres ben graduades, llums més brillants
per llegir i realitzar les
activitats domèstiques
diàries, ulleres de sol que
no reflecteixin a l’hora
de fer activitats a l’aire
lliure o lupes per veure de
prop. Si aquestes mesures no ajuden, la cirurgia
és l’única opció eficaç de
tractament.
fet, les persones que tenen cataractes en un estat molt avançat
quasi no poden distingir entre
la llum i la foscor.
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Com i quan s’operen les
cataractes?
A la cirurgia, s’extreu el cristal·lí opac i se substitueix
per una lent intraocular que
es col·loca en el mateix lloc
de l’ull on estava el cristal·lí.
Aquesta lent intraocular es fabrica específicament per cada
un dels ulls de cada pacient.
La intervenció quirúrgica per
tractar les cataractes es troba
entre els procediments més
freqüents realitzats al nostre
país. La majoria dels pacients

es recuperen en unes poques
setmanes i en molts d’ells la
vista millora en pocs dies.
La decisió de fer-se una operació de cataractes és personal
i s’ha de prendre acordadament amb l’oftalmòleg. La
majoria d’experts recomanen
operar les cataractes únicament quan la pèrdua de visió
interfereixi amb les activitats
diàries, com conduir, llegir o
veure la televisió.

Es poden prevenir les
cataractes?
• Es recomana utilitzar ulleres
de sol i un barret d’ala ampla en les activitats a l’aire
lliure per protegir els ulls
contra els perjudicials rajos
ultraviolats del sol.
• Els investigadors també creuen que una bona nutrició
pot ajudar a reduir el risc de
cataractes relacionades amb
l’edat. Es recomana menjar
molts vegetals de fulla verda, fruites, nous i altres aliments saludables amb propietats antioxidants.

• No fumi: el tabac accelera el
desenvolupament de cataractes.
• Si pateix diabetis, es recomana mantenir un control
estricte dels nivells de sucre
en sang.
• Hi ha alguns fàrmacs que
acceleren l’aparició de cataractes, com els corticoides.
Consulti amb el seu metge
la necessitat o no de prendre’ls.

Símptomes de les
cataractes
Consulti amb el metge de
família si presenta qualsevol d’aquests símptomes,
i es valorarà la necessitat
d’acudir a l’oftalmòleg:
• Visió borrosa o doble.
• Els colors semblen
destenyits, groguencs
o marronosos.
• Els reflexos de fars,
làmpades o del sol es
veuen molt brillants.
Apareix un halo al
voltant de les llums.
• Poca visió nocturna.
• Visió doble o imatges
múltiples en un ull.
(Aquest símptoma pot
desaparèixer a mesura
que la cataracta creix).
• Canvis freqüents en
la graduació de les
seves ulleres o lents de
contacte.

Dr. Salvador Giménez
Metge de família
EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes
@CapSarria
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Petits canvis per
menjar millor
La nova guia alimentària publicada recentment vol sensibilitzar la població
sobre aquells aspectes que, amb petites modificacions, poden millorar de forma
important la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.
La guia “Petits canvis per menjar millor” té en compte els objectius de
desenvolupament i sostenibilitat que l’ONU promulga, per tal d’harmonitzar la
salut de les persones, el consum i la producció alimentària amb la protecció del
nostre planeta.

La guia, una eina per
promoure l’alimentació
saludable
Aquesta guia alimentària pretén
simplificar els missatges sobre
l’alimentació saludable, incidint
sobre els aliments i les conductes que cal potenciar, les que cal
reduir i aquelles que convé canviar. En les seves pàgines podem
trobar molta informació complementària, enllaços d’interès i
tota la bibliografia utilitzada en
la seva elaboració.
La guia s’ha basat en la més
recent evidència científica,

tenint en compte la visió i criteri d’un ampli i heterogeni
grup d’experts: representants
de col·legis professionals,
universitats, centres sanitaris i hospitalaris, societats
científiques i mèdiques, institucions com ara Creu Roja,
Justícia Alimentària i Fundació Alícia, i organismes com
l’Agència de Residus, DARPA,
o l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, promotora i autora d’aquesta guia.

A través de
missatges
senzills la guia
identifica els
aliments que cal
potenciar, els que
cal reduir i els que
convé canviarne la qualitat
per tal de ser
més saludables
i respectuosos
amb l’entorn
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Triar l’opció
saludable és
fàcil!
L’alimentació saludable es defineix com aquella que és suficient, completa i equilibrada
quan cobreix, en les quantitats i proporcions idònies, les
necessitats nutritives i calòriques que requereix l’organisme en les diferents etapes
de la vida. És satisfactòria,
segura, adaptada al comensal
i a l’entorn, sostenible i assequible.
Una de les propostes més
conegudes com a dieta saludable és la dieta mediterrània, que es basa en el consum
majoritari de fruites fresques
i hortalisses del temps, llegums, fruita seca, cereals integrals (arròs, pasta, pa, etc.)
i tubercles com la patata,
l’oli d’oliva verge extra i, en
menys quantitat i freqüència,
làctics, peix i ous, seguit de
carns. També en el consum
d’aigua com a beguda principal i més saludable.

FRUITES I HORTALISSES
LLEGUMS
FRUITA SECA
VIDA ACTIVA I SOCIAL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

La dieta mediterrània es caracteritza per procurar fer
àpats en família o en companyia, la moderació en les
quantitats, la utilització d’aliments locals i de temporada i
potenciar les activitats culinàries i gastronòmiques.

K

AIGUA
ALIMENTS INTEGRALS
OLI D’OLIVA VERGE
ALIMENTS DE TEMPORADA
I PROXIMITAT

SAL
SUCRES
CARN VERMELLA
I PROCESSADA
ALIMENTS
ULTRAPROCESSATS
GAUDIM MENJANT
canalsalut.gencat.cat
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Aliments
que cal
potenciar

Aliments
que cal
canviar

Més fruites i hortalisses

Canvieu a aigua

• 5 racions al dia (3 de fruites i 2
d’hortalisses).
• Són aliments rics en vitamines,
minerals, aigua, fibra i altres i
alhora contenen molt poques
calories i greixos.
Més llegums
• 3-4 vegades a la setmana, com
a mínim.
• Aliments rics en fibra, vitamines, minerals, antioxidants,
proteïnes, hidrats de carboni.
Més fruita seca
• Un grapat cada dia.
• Aliments rics en fibra, greixos
saludables, proteïnes, vitamines, minerals i substàncies
fitoquímiques protectores. Es
poden prendre crues o torrades. Evitar les fregides, salades
o ensucrades.
Més vida activa i social
• Realitzar almenys 30 minuts
d’activitat física moderada,
més de 5 dies a la setmana.
• Realitzar 75 minuts d’activitat
física intensa durant la setmana, o combinar activitat física
moderada amb intensa.
• Exercicis de força i tonificació 2
dies a la setmana.
• Reduir el temps asseguts o sense moure-us.

• En adults sans, es cobreixen
les necessitats d’aigua bevent la quantitat d’aigua
que indica la sensació de
set.
• No aporta calories.
Canvieu a aliments integrals
• Les quantitats
a
consumir
dependran de
les necessitats
energètiques
de la persona
que, a la vegada, varien segons l’activitat
física que es
faci.  
• Són aliments
rics en midó,
però també en
fibra, vitamines
del grup B i altres micronutrients.
Canvieu a oli d’oliva verge extra
• De 4 a 6 cullerades soperes al dia.
• Utilitzar-lo tant per cuinar com per amanir.
Canvieu a aliments de temporada i de proximitat
• Els aliments són més frescos i conserven millor les propietats
originals.
• Es redueix la contaminació produïda pel transport i contribueixen
al desenvolupament rural del territori.
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Aliments que cal reduir
Menys sucre
• La seva ingesta s’associa amb una mala qualitat de l’alimentació i
pot fer reduir la ingesta
d’altres aliments més
adequats des del punt
de vista nutricional.
• També pot incrementar
el risc d’excés de pes, de
càries dental i de patir problemes de salut crònics.

Menys sal
• Cal reduir la ingesta de sal,
no sobrepassar els 5 grams al
dia. Cal que sigui iodada.
• El consum excessiu de sal es
relaciona amb més prevalença d’hipertensió arterial, infarts, ictus, càncer d’estómac
i mortalitat, en general.
• Si revisem les etiquetes dels
productes, un aliment té
“molta sal” quan té 1,25 o
més grams de sal per cada
100 grams.

Menys carn vermella i processada
• Màxim 1 o 2 racions a la setmana.
• El consum elevat s’associa
a malalties cardiovasculars,
hipertensió arterial, excés de
pes, diabetis mellitus de tipus 2, etc. I el consum excessiu d’aquestes carns es relaciona amb un increment de risc
de càncer.

• Planifiqueu la programació
del consum de proteïnes al
menú setmanal:
- Carn vermella 1-2 dies/set.
- Carn blanca: 2 dies/set.
- Peix: 3-4 dies/set.
- Ous: 3-4 dies/set.
- Llegum: 3-4 dies/set.
Menys aliments ultra processats
• És especialment convenient
protegir els infants del consum d’aquests aliments.
• Aquests aliments comporten
una elevada aportació de
sucre, sal, greixos malsans
i altres substàncies i components poc recomanables.
Augmenten el risc de patir
malalties com la hipertensió,
la diabetis, l’obesitat i alguns
tipus de càncer.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/
alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/
Canal Salut. Guia alimentària “Petits canvis per menjar
millor”.

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
ONU. Objectius de desenvolupament sostenible

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/
promocio_salut/alimentacio_saludable/
Publicacions/Alimentacio-saludableper-a-tothom/Petits-canvis-permenjar-millor/index.html
ASPCAT. Guia alimentària “Petits canvis per
menjar millor”

Meritxell Sala
Infermera
CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes
@CapSarria

Alex Pérez
Dietista-Nutricionista
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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Recupera la inspiració!
XX Setmana Sense Fum

Coincidint amb el Dia Mundial sense tabac (31 de maig), un any més se celebra
la Setmana Sense Fum, amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la
importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de
tabac, per poder gaudir d’una millor salut i d’un ambient saludable lliure de fum.
La Setmana Sense Fum (SSF)
arriba a la seva 20a edició, del
24 al 31 de maig de 2019, sota
el lema Recupera la inspiració!
En un principi, la campanya es
va dissenyar per dur-se a terme
als centres d’atenció primària.
A Catalunya, es va vehicular des
del Programa Atenció Primària
Sense Fum, iniciativa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC),
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya
(AIFiCC) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
En els últims 4 anys, amb l’objectiu de generar sinergies entre
els diferents àmbits que treballen en prevenció i control del
tabaquisme a Catalunya, s’han
anat implicant altres agents a
aquesta iniciativa, per promoure activitats conjuntes i traslladar el missatge a la població
d’una manera més potent.

Així, avui dia, participen en
l’organització de la SSF: la Xarxa del PAPSF, la Xarxa Catalana
d’Hospitals sense Fum, la Xarxa
Catalana d’Universitats Saludables i les xarxes de prevenció i
control del tabaquisme territorials; les societats científiques
catalanes, CAMFiC, AIFiCC, de
llevadores, de salut laboral i
d’atenció i tractament del consum del tabac; l’ASPCAT i els
serveis territorials; l’Agència de
Salut Pública de Barcelona; la
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i les Diputacions;
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer, la Federació d’Entitats
contra el Càncer de Catalunya,
els Consells Catalans de Col·legis de metges, d’infermeria, de
farmacèutics, de psicologia i el
Col·legi de pedagogs i, aquest
últim any, l’organització no governamental “No más colillas
en el suelo”.

20 ANYS

Comparteix fotos de la campanya!
amb #ssfcat19 i #unfollowtabac

DE LA SETMANA
SENSE FUM

XX
Setmana
sense fum
Del 25 al 31
de maig
de 2019

Recupera
la inspiració
Volem ajudar-te a deixar de fumar

Departament de Salut
Departament d’Educació
Departament de Presidència- Consell Català de l’Esport
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A Catalunya està
consolidada la
SSF i cada vegada
s’augmenta
més el nombre
d’entitats que
se sumen a la
campanya

www.fersalut.cat
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Enquesta dirigida a la població
Des de l’organització, cada any
es realitza una enquesta, dirigida a joves de 15 a 25 anys i a
majors de 25 anys, per conèixer
el consum i l’opinió general en
temes d’actualitat sobre tabaquisme.
Les dades recollides permeten
elaborar un informe públic i
són un element de promoció de
la salut, per seguir treballant i
elaborant noves estratègies per
conscienciar la població.
Principals resultats obtinguts
de l’enquesta de l’any 2018
(Mostra Catalunya, 5.115 respostes):

•

El 70% dels fumadors han fet

•

•

•

•

almenys un intent per deixar de fumar.
És perjudicial per a la salut
qualsevol manera de fumar
(tabac convencional, e-cig,
pipa, tabac sense combustió,
etc.)
La meitat dels enquestats
consideren que estan exposats al fum ambiental de
tabac, principalment en les
terrasses. És important continuar avançant en les lleis
protectores de regulació
d’espais.
El 67% considera que s’ha de
protegir els ocupants dels
vehicles privats (sobretot els
menors).
Binomi tabac-cànnabis es
“retroalimenten”, és a dir,

L’entrevista

•

•

•
•

fumar cànnabis afavoreix
que es comenci a fumar tabac, i viceversa.
Més de la meitat (62,4%) estaria d’acord en augmentar
el preu del paquet de tabac,
com han fet altres països.
¾ parts dels enquestats
creuen que haurien d’estar
finançats els tractaments
farmacològics per deixar de
fumar.
El tabac és el factor que més
perjudica el cor.
Les mesures més valorades
per reduir el consum de tabac van ser: prevenció en
joves, incrementar el preu
i impostos del tabac, campanyes i finançar els tractaments farmacològics.

Parlem sobre la XX
Setmana Sense Fum:

Entrevista a Guadalupe
Ortega Cuelva, Coordinadora
del Programa Atenció Primària
Sense Fum.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.setmanasensefum.cat
XX Setmana Sense Fum
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/tabac/
Canal Salut. Tabac
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/tabac/
ASPCAT. Tabac
http://eltabacaldescobert.diba.cat/
Diputació de Barcelona. El tabac al descobert
http://www.fersalut.cat/2017/01/08/tabac-de-cargolar-nomes-es-mes-barat/
Tabac de cargolar: només és més barat
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La hipertensió
arterial, un
factor de risc
cardiovascular
Fa unes setmanes al CAP
vam fer la presentació del
llibre escrit pel Dr. Ledesma
“Tinc hipertensió. I ara
què?”. Tot i que el llibre, de
venda a totes les llibreries,
és una bona i extensa guia
per conèixer bé aquesta
patologia i les pautes
d’actuació, us expliquem
els trets més destacables
per intentar resoldre les
preguntes més freqüents.

Tinc hipertensió arterial?
Segons l’Organització Mundial de la Salut, la hipertensió és
un trastorn pel qual els vasos
sanguinis tenen una pressió
permanentment alta que els
pot lesionar. Cada vegada que
el cor batega, bombeja sang
als vasos, i aquests porten la
sang a totes les parts del cor.
La pressió arterial és la força
que realitza la sang a les parets de les artèries.
La hipertensió arterial no
sempre dóna símptomes

(mal de cap, hemorràgia nasal...). Per tant, un percentatge de població és hipertensa
i no ho sap.
Per detectar valors de pressió
arterial fora de la normalitat,
el programa d’activitats preventives i promoció de la salut
(PAPPS) recomana la presa de
la pressió arterial en persones
sanes cada quatre anys entre
els 14 anys i els 39 anys, i cada
dos anys en els majors de 40
anys.

La pressió arterial es considera alta quan la pressió arterial
sistòlica, anomenada col·loquialment la màxima, és igual
o superior a 140 mmHg i/o
la pressió arterial diastòlica,
anomenada col·loquialment
la mínima, és igual o superior
a 90 mmHg.
El diagnòstic d’hipertensió arterial es realitza quan en tres
visites consecutives els valors
de pressió arterial es troben
elevats.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat
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Què puc fer per tenir
valors correctes de
pressió arterial?
En el control de la hipertensió
és molt important l’estil de
vida. Millora el control de la
pressió arterial si:

•
•
•
•
•

Mantenim un pes adequat.
Realitzem activitat física
regular.
Disminuïm el consum de la
sal.
Realitzem un consum moderat d’alcohol.
Abandonem l’hàbit tabàquic.

Com puc disminuir el
consum de sal de la
meva dieta?
Quan es diagnostica una hipertensió arterial la recomanació
és realitzar una dieta hiposòdica, és a dir, baixa en sal. Ja
que és impossible fer una dieta
asòdica, sense gens de sal, ja

que molts aliments en la seva
composició ja en tenen.
Per tant, és molt important,
no afegir sal als aliments. Per
condimentar es pot utilitzar
llimona, vinagre, pebre, all, julivert... Els aliments que porten
sal i que no s’haurien de consumir són: aliments precuinats,
pastilles de brou, conserves,
embotits i salaons.

Què em pot passar si
tinc mals controls de la
pressió arterial?
Les pressions elevades poden
danyar òrgans com: el cor, el
cervell, els vasos sanguinis
i els ronyons. Les malalties
que se’n poden derivar del
mal control, d’entre d’altres, és l’infart de miocardi
i l’ictus.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
FerSalut. Com prendre la pressió arterial a casa
http://www.fersalut.cat/2018/04/20/com-prendre-lapressio-arterial-a-casa/
CAMFiC. Hipertensió arterial
http://gestorweb.camfic.cat/uploads/ITEM_270_
EBLOG_1720.pdf

Anna Bartés
Infermera
EAP Vic
@EAPVIC
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Educació sanitària al
Cap del Remei
EL CAP del Remei
és un centre docent
on es dóna molta
importància a la
formació de futurs
professionals de la
salut. De la mateixa
manera, ja fa molts
anys que apostem
per la formació dels
nostres usuaris en
temes que els puguin
aportar beneficis en la
qualitat de vida.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat
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Activitats formatives 2019
Per tal de saber les inquietuds
i necessitats dels nostres pacients, aquest any vam decidir
canviar la manera de planificar les activitats del nostre
centre. Es van fer unes enquestes que s’han anat repartint per les consultes i sales
d’espera, perquè la gent pogués marcar els quatre temes
que trobava més interessants,
relacionats amb patologies
que més afecten a la nostra
població o problemes de salut
que provoquen més visites per
consultes.
De les enquestes recollides,
s’ha fet l’activitat formativa
d’aquest any 2019. Podeu trobar els tríptics informatius a
les sales d’espera i a les xarxes
socials. Segons els resultats obtinguts aquest any realitzarem:

•

Taller de cuina saludable
per perdre pes.

•
•
•
•

Grups psicoeducatius per
tractar depressions.
Taller pràctic de primers
auxilis per a adults.
Gimnàstica dolça per patologia d’esquena.
Taller d’activitat física terapèutica per a persones amb
patologia cardio respiratò-

•
•

ria crònica.
Taller pràctic de primers
auxilis per a pares (Pediatria).
Taller per ajudar a deixar
de fumar.

Esperem que sigui del vostre
interès.

Si us voleu apuntar a alguna activitat, ja ho podeu fer des de la Unitat d’Atenció a l’Usuari (Taulell).
Si algú vol participar en la tria de temes de cara a l’any vinent, ho pot fer sol·licitant una enquesta per
omplir al taulell o a la seva infermera i dipositant el resultat a la bústia de suggeriments o retornar-la al
taulell o bé directament des de la web www.eapvic.org on hi trobareu l’enquesta a l’apartat “activitats”.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
EAP Vic
www.eapvic.org

Mireia Gallés
Infermera. Responsable Educació grupal.
EAP Vic
@EAPVIC
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