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Editorial

50 anys de cribratge neonatal a
Catalunya: camí fet, camí per fer
Cinquanta anys de cribratge demanen que ens aturem un moment i ens conviden a la reflexió.
Fa poc més de dos mesos, en l’esperada celebració d’aquest aniversari, escoltàvem amb atenció
i emoció el testimoni d’algunes
persones afectades per malalties
metabòliques. La Sònia, de vint-ivuit anys, és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i
té un màster en Direcció Financera. Treballa al departament financer d’una empresa dins la qual aspira a créixer professionalment.
La lectura, el ioga i els viatges
són les seves principals aficions.
La Gemma, de vint-i-sis anys, és
infermera especialitzada en geriatria i gerontologia i treballa en
un centre d’atenció primària. Espera poder consolidar la plaça a
les properes oposicions. En el seu
temps d’oci viatja, llegeix i practica senderisme. Ambdues van
ser diagnosticades a través del
programa de cribratge i seguides
i tractades amb èxit a les unitats
d’expertesa clínica. En pocs minuts, les seves paraules van impregnar de sentit el camí recorregut durant cinquanta anys.
El cribratge neonatal de Catalunya és el resultat de la feina d’incomptables professionals durant
aquest període. Visionaris com el
Dr. Mayor Zaragoza o el Dr. Sabater Tobella van plantar les llavors
del programa actual. No obstant
això, sense el treball coordinat,
el rigor i les ganes de fer-lo créixer de totes les persones impli-

cades, no hauria estat possible
arribar fins on som. Per això, ens
sentim privilegiades de formar
part d’aquest sistema sanitari de
vocació multidisciplinària i que
treballa amb l’equitat com a fita
constant.
D’altra banda, fer balanç també
comporta identificar punts de
millora i traçar horitzons de futur. Malgrat que el Programa de
Cribratge Neonatal de Catalunya
és una eina sòlida i eficaç, som
conscients que es tracta d’un programa que evoluciona i que ens
cal seguir invertint tots els esforços necessaris, per tal d’optimitzar-lo i adequar-lo als reptes que
plantegen les novetats contínues

en diagnosi i tractament.
Des de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, aprofitem aquesta
ocasió per reiterar el nostre compromís amb la salut i el benestar
de les persones, mentre seguim
acompanyant-les en les diferents
etapes de la vida. Treballem per
a una població ben informada,
conscient i amb capacitat per
prendre bones decisions sobre la
seva salut, amb entorns que ho
facilitin. En definitiva, apostem
pel trajecte cap a una vida saludable que parteixi del veritable
començament, allà on es gesten
els petits i grans propòsits, els
projectes de futur i, sobretot, les
il·lusions.

Carmen Cabezas Peña

Laia Asso Ministral

Sud-direcció general de Promoció de la Salut
Agència de Salut Pública de Catalunya
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DIRECCIÓ

El cribratge neonatal detecta precoçment malalties poc freqüents que
poden comprometre seriosament la qualitat de vida
del nadó.

La grip és causada per un
virus i és molt contagiosa,
per la qual cosa produeix
epidèmies, sobretot a
l’hivern.
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La prova del taló:

Una punxada que pot millorar la vida del teu nadó!
El cribratge neonatal, conegut com a
prova del taló, es va posar en marxa a
Catalunya fa 50 anys. Gràcies a aquesta
petita punxada, ja s’han detectat prop de
2.000 casos de malalties poc freqüents
que poden ser mortals o comprometre
seriosament la qualitat de vida del nadó si
no es detecten a temps.

En què consisteix?
La prova del taló consisteix en
una punxada superficial al taló
del nadó per extreure’n unes
gotes de sang. La sang s’impregna en un paper absorbent
homologat i s’envia al laboratori juntament amb algunes
dades del nadó i la família.
Aquesta anàlisi permet identificar de forma ràpida malalties que ja estan presents en el
nadó des del naixement, encara que no es presentin símptomes. Actualment el programa
de cribratge inclou la detecció

de 24 malalties minoritàries,
que si es diagnostiquen i es
tracten de forma precoç milloren notablement la salut i la
qualitat de vida d’aquests infants i les seves famílies.
La majoria dels nadons no
tenen cap malaltia de les incloses en el programa i, en
aquests casos, s’envia una carta als familiars comunicant el
resultat normal de la prova. En
cas contrari, el laboratori de
cribratge neonatal comunica

Es realitza al
centre on neix
cada nadó, a les
48 hores de vida
el cas a les unitats d’expertesa
clínica (UEC), que es posen en
contacte amb la família per estudiar al nadó i fer les proves
necessàries per confirmar el diagnòstic i poder iniciar el tractament el més aviat possible.

www.fersalut.cat
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Quines malalties es detecten?
Aquesta prova fa el cribratge
sobre 24 malalties minoritàries. Aquestes malalties, també
anomenades rares, són un grup
molt nombrós integrat per més
de 7.000 condicions clíniques
que tenen una baixa incidència

en la població.
A Catalunya, dins el marc del
Programa de Cribratge Neonatal, són: la fenilcetonúria,
l’hipotiroïdisme congènit, la fibrosi quística, 19 malalties rela-

50 anys d’un
programa pioner
El Programa de Cribratge Neonatal es va posar en marxa
per primera vegada a Catalunya l’any 1969, ara fa 50
anys. Es va iniciar amb la
detecció de la fenilcetonúria
i s’ha anat ampliant en diferents etapes. Des de llavors,
i fins a l’any passat, la prova
del taló s’ha fet en un total de
2.788.179 nadons. D’aquests,
s’han detectat 1.955 casos
de malalties endocrino-meta-

bòliques que han pogut ser
tractades en unitats especialitzades.
Un tractament precoç permet
controlar i disminuir els símptomes i les lesions que la malaltia produiria sobre els nadons
afectats si no es tractessin. Per
tant, en millora la salut i representa un gran benefici per a la
seva qualitat de vida i la de les
seves famílies.

L’entrevista

cionades amb els trastorns del
metabolisme dels aminoàcids,
dels àcids orgànics i dels àcids
grassos, la malaltia de cèl·lules
falciformes i la immunodeficiència combinada greu (els coneguts com a “nens bombolla”).

L’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT) és
responsable de la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la gestió
de les alertes epidemiològiques i alimentàries, i la
salut laboral. Vetlla per la
correcta gestió dels riscos
ambientals per la salut, la
promoció d’estils de vida
saludables i fomenta la
responsabilitat de les persones vers la seva salut.

Parlem sobre la salut
pública.
Entrevista al Dr. Joan Guix,
Secretari de Salut Pública.
Generalitat de Catalunya.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/02-26-Prova-talo
Article sobre la prova del taló de l’ASPCAT.
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/B/bebe/
documents/arxius/prova_talo_nado.pdf
Canal Salut. La prova del taló del meu nadó.

Equip de coordinació del
Programa de cribratge
neonatal de Catalunya

La grip
La grip és una malaltia causada per un virus. És molt
contagiosa per la qual cosa produeix epidèmies,
sobretot a l’hivern.

Com és una grip?
La grip acostuma a començar
de forma brusca, amb febre
alta (39-40º), malestar general, dolors musculars i articulars, mal de cap i de gola, nas
tapat o mucositat i tos seca.
Altres virus poden produir

les mateixes molèsties, com
seria el cas dels refredats,
que tenen símptomes semblants, però de menor intensitat. Dura aproximadament
una setmana, però la tos i el
cansament poden durar fins a
dues setmanes més.

Cal anar al metge
si la febre dura més
de 4 dies o si teniu
ofecs

Què he de fer si tinc la grip?
• Reposar al llit.
• Mantenir una bona hidratació, prenent molts líquids
(aigua, infusions, sopes...).
• Per a la febre i el dolor, podeu prendre paracetamol
cada 6-8 hores (si no en sou

al·lèrgics).
• Els banys amb aigua tèbia
poden ajudar a reduir la
temperatura corporal.
Els antibiòtics no tenen cap
utilitat contra els virus.

Com es contagia?
La grip es contagia per petites
gotetes de saliva que s’expulsen
en tossir o esternudar, per això
és important tapar-se la boca
amb un mocador d’un sol ús.

www.fersalut.cat
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És contagiosa des del dia
abans d’aparèixer els símptomes fins 7 dies després d’haver iniciat els símptomes.

Com prevenir contagis?
La grip és una malaltia molt
contagiosa, per això és important que:
• Si esteu malalts, quedeu-vos a casa i no aneu a
l’escola o a la feina.
• Tant el malalt com els que
conviuen amb ell han de
rentar-se sovint les mans
amb aigua i sabó.

• L’habitació del malalt ha de
ventilar-se amb la finestra
oberta diversos cops al dia.

• Fer servir mocadors d’un
sol ús per tapar-vos la boca
i el nas quan tussiu o esternudeu, i llenceu els mocadors en una bossa tancada.

• La millor manera per evitar
la grip és amb la vacuna
antigripal. El virus va canviant contínuament, per
això es prepara una vacuna

cada any, segons els virus
que ens afectaran aquest
hivern. La vacuna és segura
i té pocs efectes adversos.
Podeu fer consultes al telèfon
de CatSalut Respon 061 o trucant al vostre Centre d’Atenció Primària.

La vacuna antigripal
La vacunació està indicada per a les persones amb alt risc de patir complicacions a causa de
la grip:
• Persones de més de 60 anys.
• Persones que tenen malalties cròniques: del cor, dels bronquis, del ronyó, diabètics i
persones que tenen disminuïdes les seves defenses.
• Embarassades.
• Infants amb malalties cròniques.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/
Canal Salut. Grip.
http://gestor.camfic.cat//uploads/ITEM_2058_EBLOG_1753.pdf
Camfic. Què és la grip?

Sandra Audi Lapiedra
Metgessa de família i comunitària
www.eapsardenya.cat
@eapsardenya
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Quina picor! Tindré sarna?
Entre els anys 2010-2017 es van declarar a
Catalunya 115 brots de sarna que van afectar a
947 persones. No és una malaltia de declaració
obligatòria, però sí quan esdevenen brots.
Actualment hi ha més casos per una detecció
precoç als serveis epidemiològics. És important
activar protocols d’inspecció, vigilància, per tal
de determinar-ne l’origen dels brots i adoptar
mesures adequades.

www.fersalut.cat
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Quins són els
símptomes?

Què és?

Com actua?

La sarna o escabiosi és una
malaltia causada per un àcar
anomenat “Sarcoptes Scabiei”. Aquest es transmet de
persona a persona a partir del
contacte directe i perllongat.
És una malaltia contagiosa i
no té res a veure amb qüestions d’higiene corporal.

La femella és un àcar de 0,3 0,5 mm i el mascle una mica
més petit. El mascle es mor
després de copular i un cop
fertilitzada la femella s’introdueix a la pell i excava la
superfície (creant túnels), on
diposita els ous (entre 40 - 50),
provocant irritació, erupció i
picor intensa.

Existeix una forma clínica
greu anomenada “Sarna Noruega” que es presenta en
persones amb alteracions immunitàries. La picor no és tan
intensa però la dermatitis és
més greu, presentant lesions
crostoses. Aquestes crostes
acumulen milers d’àcars sobre la pell i suposa un alt risc
de transmissió.

El període d’incubació és entre dues i sis setmanes i entre
un i quatre dies en persones
que anteriorment han patit la
malaltia.
És important tenir en compte
que, abans de l’aparició dels
símptomes, poden contagiar
igualment la malaltia.

Els símptomes més
freqüents són picor
intensa, especialment
durant la nit (solen
interrompre la son)
o després d’un bany
amb aigua calenta,
així com després de
realitzar exercici físic
intens. Provoca erupció i
butllofes que es trenquen
en gratar-se, podent
produir una infecció
secundària a la pell.
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Quina és la localització més freqüent?
Es localitza normalment entre els espais interdigitals de
les mans, cara lateral dels
dits, cara interna dels canells
i avantbraços, plec submamari i genitals, arèola mamària,
peus, aixelles i natges.
En nens pot aparèixer a la cara,
planta dels peus i palmells de
les mans.

Com puc saber si tinc sarna?
El diagnòstic sospitós es realitza a partir dels símptomes
que explica la persona que ho
pateix, es poden detectar línies
vermelloses de 2 - 15 mm amb
granets vermells.
Sempre que sigui possible, el
diagnòstic s’hauria de confirmar amb l’observació al
microscopi d’una mostra d’escames obtingudes mitjançant
raspat de les lesions.

Quin és el tractament que
puc fer?
S’utilitzen cremes o locions
que eliminen els àcars i els
ous, aquestes actuen de for-

ma immediata a la seva aplicació. Normalment l’aplicació de
la crema se sol repetir al cap
d’una setmana.
L’aplicació va des del coll fins a
la planta dels peus. Es recomana administrar a la nit i esperar de 10 a 15 minuts abans de
vestir-se. S’ha de deixar actuar
com a mínim 12 hores.

És important insistir en les
zones més afectades, com els
espais interdigitals (incloses
les ungles), aixelles, plecs mamaris, natges o genitals.
Després del tractament la picor
pot continuar en un període de
2 a 4 setmanes.

www.fersalut.cat
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Mesures preventives
• Realitzar un tractament correcte, mantenir
mesures higièniques adequades i realitzar
un tractament profilàctic dels contactes
més propers.
• El tractament profilàctic es recomana a
tots els contactes, tant domiciliaris com
familiars i parelles sexuals, que han estat
en contacte amb el pacient contagiat.
• És important que les persones potencialment exposades siguin tractades al mateix
temps que les persones infectades, per tal
de prevenir una possible reexposició.
• La roba del llit, roba utilitzada, tovalloles
utilitzades per persones infectades, durant
48 - 72 h abans del tractament, cal rentar-les en cicles calents o netejar-se en sec.
• El que no es pugui rentar es pot desinfectar
i emmagatzemar-ho en una bossa de plàstic tancada durant 7 dies, per assegurar-nos
que no sobreviuen, ja que els àcars no
solen viure més de 2 o 3 dies fora del cos.
• En habitacions utilitzades per persones
contagioses, i en especial si es tracta de la
Sarna Noruega, s’ha de fer una neteja ambiental integral que inclogui l’aspirat a fons.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/sarna
Canal Salut. Sarna.
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/tractamentde-la-sarna/#bloc1
Tractament de la sarna. Canal medicaments.
https://medlineplus.gov/spanish/scabies.html
MedlinePlus. Sarna.
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sarna/procediment_
actuacions_brot_sarna.pdf
Procediment d’actuació davant un brot d’escabiosi en l’àmbit sanitari.
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/20180125Actualitzacio-dels-brots-de-sarna-declarats-recentment-a-Catalunya
Salut Pública. Brots de sarna a Catalunya.

Cristina Damians López
Infermera
EAP Dreta Eixample – CAP Roger
de Flor
@caprogerflor
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L’alcohol és
responsabilitat de
tothom
Tothom té un paper molt important en la prevenció i sensibilització
sobre els riscos del consum d’alcohol. En el marc del Dia Sense Alcohol,
que és el 15 de novembre, s’ha impulsat per sisè any consecutiu la
campanya de la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum
d’alcohol, que enguany tindrà lloc de l’11 al 17 de novembre de 2019.

www.fersalut.cat

Salut

Des de la Subdirecció General de Drogodependències
de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya s’ha impulsat
la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, sumant-se a
la mobilització de la societat
civil europea amb l’anome-

nada Awareness Week Alcohol Related Harm (Setmana
de Conscienciació sobre el
Dany relacionat amb l’alcohol (AWARH)).
Aquesta iniciativa es va engegar el 2013 per un grup d’organitzacions afins, amb la fi-

nalitat d’oferir un enfocament
integrat dels danys relacionats
amb l’alcohol. L’objectiu de
la setmana és sensibilitzar
els responsables polítics dels
danys causats per l’alcohol i
la necessitat d’un enfocament
integrat, dins la Unió Europea,
per fer-hi front.

Jo m’hi adhereixo

Alhora la campanya apel·la a
la responsabilitat que té tota
la societat envers l’alcohol i els
danys que ocasiona, per a un
mateix i per a terceres persones, tant a nivell de salut, com
a nivell social i econòmic.

© 2017, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut DL B 25173-2017

Durant el 2018 es va impulsar
la campanya, “L’alcohol és responsabilitat de tothom”, amb
la iniciativa “Jo m’hi adhereixo”. Aquesta campanya vol
mostrar que la prevenció i
sensibilització sobre els riscos
de l’alcohol no només està en
mans dels professionals de
la salut i les administracions,
sinó que tota la comunitat hi
té un paper molt important.
Per aquest motiu, es posa
l’accent en la importància de
la prevenció comunitària per
part de tots els agents socials:
les administracions, els municipis, els organitzadors de
festes, els productors de begudes alcohòliques, els cossos de
seguretat, els comerciants, els
centres educatius, els professionals de la salut, els mitjans de
comunicació, les amistats i un
mateix.
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La sensibilització sobre el consum d’alcohol és responsabilitat de: l’administració, els municipis,
qui organitza festes i esdeveniments, les empreses productores de begudes alcohòliques, els cossos de
seguretat, els i les comerciants, els centres educatius, els i les professionals de la salut, els mitjans de
comunicació, les famílies, el grup d’amistats, i un mateix. #alcohol #responsabilitatdetothom

drogues.gencat.cat

A Catalunya, un 10% de les persones
entre 15 i 64 anys beu cada dia i 1 de
cada 5 joves entre 14 i 18 anys s’ha
emborratxat en els últims 30 dies
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Alcohol i Salut
Segons l’Informe Mundial de
Situació sobre Alcohol i Salut 2018, publicat per l’OMS,
l’any 2016 van morir més de
3 milions de persones com a
conseqüència del consum nociu d’alcohol, que representa
1 de cada 20 morts. Més de
tres quartes parts d’aquestes
morts corresponien a homes.
En el gràfic es mostra la distribució en percentatges de les
morts atribuïdes a l’alcohol
segons malalties l’any 2016.
De totes les morts atribuïbles a
l’alcohol, el 28% van ser com a
conseqüència de lesions, com
les causades per accidents de
trànsit, autolesions i violència
interpersonal; el 21% per trastorns digestius; el 19% a causa

Font: Informe Mundial de Situació sobre Alcohol i Salut l’any 2016, OMS 2018

L’alcohol té molts efectes
col·laterals no directes sobre
la salut de les persones
de malalties cardiovasculars; i
la resta de malalties infeccio-

ses, càncers, trastorns mentals
i altres afeccions.
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Tothom té una responsabilitat
La sensibilització sobre
els riscos associats al
consum d’alcohol és
responsabilitat de:
• L’administració quan promou polítiques preventives efectives.
• Els municipis quan destinen recursos per promoure espais d’oci saludables, atractius i segurs,
per a tothom.
• Qui organitza festes i esdeveniments quan apliquen bones pràctiques en
dispensació d’alcohol en
barraques, locals i barres.
• Les empreses productores de begudes alcohòliques quan eviten fer
campanyes de promoció
adreçades a joves i menors i adverteixen dels
aspectes legals en l’etiquetatge.

• Els cossos
de seguretat quan
promouen
el respecte i el
compromís amb
la normativa.
• Els i les comerciants
quan
dispensen begudes alcohòliques només a majors
d’edat.
• Els centres educatius quan
implementen programes
de prevenció en què els
joves reflexionen i debaten
sobre el consum.
• Els i les professionals de la
salut quan detecten consums de risc i assessoren
per disminuir-los.
• Els mitjans de comunicació
quan treballen la informació de forma rigorosa i no
alarmista.

• Les famílies quan eduquen
els seus fills i filles en la reflexió i l’exemple, actuant
com a model.
• El grup d’amistats quan es
diverteixen de forma sana,
respectuosa i tenen cura
entre ells i elles.
• Un mateix quan es compromet amb la seva salut i la
de les altres persones.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/menys_es_millor/
Campanya/
Campanya “L’alcohol és responsabilitat de tothom”
http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/menys_es_millor/
jo-mhi-adhereixo/
Iniciativa “Jo m’hi adhereixo”.

Montse Gonzalo
Infermera
CAP Les Hortes - EAP Poble sec
Twitter: @CAPLeshortes
Facebook: CAP Les hortes
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A petició popular,
després de l’article
publicat en el núm.
91 de la Revista Fer
Salut on vam parlar
de l’alimentació
infantil de 0 a 12
mesos, recuperem
aquest article dels
nostres companys de
l’EAP Albera Salut per
seguir amb l’alimentació
infantil, en aquest cas, d’1
a 3 anys.

Alimentació infantil d’1 a 3 anys

A partir de l’any és quan el procés d’aprenentatge dels hàbits
alimentaris és especialment important, ja que a més de garantir un
aport nutricional òptim pel creixement, ens pot ajudar a consolidar
l’adquisició dels hàbits saludables per l’edat adulta.
Entre els 12 i 15 mesos, ja es
pot anar introduint la llet de
vaca (millor que sigui semidesnatada) i en més quantitat, els
seus derivats làctics, d’aquesta
forma mantenim l’aport de
calci necessari per créixer.
Si la mare vol, pot seguir amb
la lactància materna, encara
que la incorporació de l’alimentació
complementaria
ha de ser la protagonista.
Aprofito aquest punt per aclarir que a llet de vaca i els seus
derivats NO provoquen mucositat i que per tant no s’han de
retirar de la dieta, excepte en

casos d’intolerància o al·lèrgia, o bé per altres motius indicats pel vostre pediatre”
De la mateixa manera que anem incorporant tots els
aliments, és recomanable diversificar les tècniques i
preparacions culinàries: el bullit, la
planxa, el guisat,
l’estofat, el vapor
el rostit, el forn,
el fregit, perquè
els gustos canvien i així s’hi van
acostumant.

És important no sobrepassar
les quantitats dels aliments
en el segon plat (de contingut
més proteic):

Aliment

Grams/dia - 12 a 36 mesos

Porc /vedella

40-50gr o ½ de llom

Pollastre

40-50gr o 1/3 de pollastre

Filet de lluç

60-70gr o ½ de filet

Rodanxa de lluç

60-70gr o 1 rodanxa petita

Ou

1 unitat mitjana (M) o gran (L)

El teu CAP t’informa

En la mesura del possible,
s’ha d’anar introduint algunes pautes d’hàbits saludables, per exemple: seure bé
(cadira/ trona) per menjar
a la taula, en companyia
de la família sempre que es
pugui o almenys intentar-ho
en algun àpat del dia, evitar
distraccions com la televisió

o els mòbils... També cal promoure hàbits higiènics com
rentar-se les mans abans de
seure i rentar-se les dents
després de cada àpat.
Educar el nen/a que menjar
és un plaer i un moment per
compartir i relacionar-se amb
la família i els companys.

www.fersalut.cat
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En aquesta
etapa
l’alimentació ha
de ser variada,
suficient,
equilibrada i
individualitzada

Petits consells
• Els costums i cultures
familiars, sempre es poden
adaptar a l’alimentació del
vostre infant, però heu de
tenir en compte que els
requeriments nutricionals i
energètics es mantinguin.
• NO s’han de complementar
els aliments ni amb sal,
sucre, mel ni edulcorants.
• Heu de minimitzar la pèrdua
de nutrients amb la cocció
de verdures i hortalisses: es
recomana coure al vapor o
bullir amb molt poca aigua
i de forma ràpida tapant el
recipient.
• Segons l’evidència actual,
NO hi ha una edat per incor-

porar el gluten, s’aconsella
de forma progressiva a
partir dels 6 mesos.
• Millor oferir cereals i arròs
integrals, que són més rics
en fibres i nutrients.
• Heu de tenir en compte la
quantitat de sucres que
aporten els aliments preparats infantils.
• Quan el vostre fill/a acudeixi
a l’escola bressol i realitzi algun àpat, heu de programar
la resta dels àpats del dia,
per no repetir aliments.
• Els aliments han de ser de
qualitat i millor de temporada. Durant la seva preparació s’ha de mantenir la

higiene, fer una bona cocció
i evitar que quedin crus o
parcialment crus.
• Cal evitar contaminacions
creuades alhora de conservar els aliments, per exemple no contactar carn amb
peix, productes crus amb
cuinats o fruites i verdures,
o ou amb qualsevol altre, si
no es consumeixen dins les
2 hores de la preparació.
• Quan l’àpat no es realitza al
mateix lloc d’elaboració, cal
transportar-lo amb bosses
isotèrmiques per mantenir
la temperatura adequada a
l’aliment.

I ja ho sabeu, per qualsevol dubte sobre l’alimentació del vostre/s fill/a, ho podeu consultar al
vostre equip de pediatria, que de ben segur us ajudarà a resoldre’ls.
Bon profit!

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://salutweb.gencat.cat
Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es
Pautes a les famílies per alimentar els nens d’una manera saludable

Dra. Pyrene Martinez
Pediatra
Albera Salut
@AlberaSalut
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Amb la salut visual
no s’hi juga!
Diversos estudis han demostrat
que l’exposició a pantalles digitals
pot provocar danys irreversibles a
la retina i avança una mitjana de 10
anys l’aparició de cataractes si no
s’utilitzen els filtres adequats.

El teu CAP t’informa
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Com protegir els teus ulls
Els nens i nenes són el col·lectiu més exposat, ja que reben
3 vegades més de llum que
un adult, pel fet d’utilitzar els
dispositius en distàncies més
curtes.
L’exposició a pantalles digitals també provoca l’aparició
de la Síndrome Visual Informàtic (SVI). Segons l’Associació Americana d’Optometria
(AAO) aquesta síndrome es
defineix com el conjunt de
problemes oculars i visuals relacionats amb l’ús d’ordinador
i que es concreten en:

•
•
•
•
•
•

Ulls cansats, vermells o plorosos
Picor ocular
Visió borrosa i malestar visual
Sequedat Ocular.
Visió doble
Dolor Ocular

L’aplicació de filtres específics
proporciona dos tipus de protecció:
1. Protecció funcional, a curt
termini, ja que disminueix
els símptomes provocats
per la SVI.
2. Protecció estructural, a
llarg termini, perquè ab-

sorbeix la llum nociva per
a la retina, redueix el procés neuro-degeneratiu en el
sistema visual i protegeix la
retina a llarg termini.
No et podem dir que no utilitzis pantalles digitals però
sí que et podem aconsellar la
protecció adequada.

Consulta si a la teva òptica de confiança disposen d’un nou kit de
comprovació de filtres específics per pantalles... si ho necessites,
a la nostra en tenim i et permet conèixer, de forma gratuïta i en
només uns segons, l’efectivitat de les teves ulleres envers la
protecció de les radiacions nocives de les pantalles digitals.

Miquel Estrada
Òptic – Optometrista col·legiat núm. 9547
Òptica de l’Ambulatori (Vic)
www.opticaambulatori.com
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