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Equitat és la paraula

Afortunadament, el nostre calendari de vacunacions és dels més complets
i acurats del món, la mala
notícia és que deixa fora
del seu proveïment algunes vacunes. Són aquelles
que, tot i estar recomanades per la major part dels
professionals de la pediatria seguint les directrius
de societats científiques
independents, no tenen
cobertura econòmica per
part de la comunitat autònoma corresponent, que
és en la darrera instància
qui pren aquesta decisió.
Les anomenem les vacunes
“no finançades”. En podem
posar com a exemples la
del Rotavirus pels més petits o la del meningococ B
pels adolescents. S’han fet
moltes consideracions al
respecte, sovint basades en

termes economicistes -cosa
que és comprensible des
del punt de vista del legislador quan ha d’afluixar la
bossa-, però en el moment
en què des dels equips de
pediatria hi posem el punt
de mira l’aspecte crematístic ens és irrellevant.
Fem la recomanació perquè pensem que aquell infant que tenim al davant
se’n veurà beneficiat amb
la seva aplicació i la seva
família alleugerida per haver de suportar una càrrega menys. Aquell instant
del consell per part del
professional, que els pares
accepten majoritàriament
de bon grat, comporta que
a cada casa aparegui un
greuge dinerari, igual per
a totes elles, però no amb
la mateixa ponderació. Al-

gunes podran comprar-la
sense dificultats, a d’altres
els pot suposar un petit terrabastall en el pressupost
mensual. Moltes ho tindran
lluny del seu abast.
És per això que quan la
Dra. Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública,
en fer l’anunci de la inclusió de la vacuna enfront del
meningococ B per a tots
els infants de Catalunya va
apel·lar, entre d’altres, a
l’equitat per a tota la mainada del nostre país en
referència a aquesta immunització, me’n vaig adonar
que encara queden guspires d’humanitat en la nostra sanitat pública. I que les
hem de treure a passejar i
que n’hem de fer bandera
entre tots, perquè sovint,
equitat és la paraula.
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Sarcopènia: pèrdua
muscular en la gent gran

Des del març de 2022 la vacuna Bexsero, que protegeix
contra el meningococ B,
està inclosa dins del calendari vacunal de Catalunya,
per a tots els nadons nascuts a partir de 1/1/2022.

A partir dels 30 anys, comencem a patir una pèrdua
progressiva de la massa
muscular, normalment
associada a l’envelliment,
cosa que ens pot portar a
una sarcopènia greu.

Família

Salut
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Sarna i pandèmia. Què ha
canviat?

Infants i adolescents,
ciutadans de ple dret

Amb la pandèmia de la COVID-19, s’ha detectat un
augment significatiu dels
casos de sarna en la població, possiblement degut al
confinament domiciliari i a
les restriccions de mobilitat.

Tots els nens i nenes neixen
amb els mateixos drets,
recollits a la Convenció sobre
els Drets de l’Infant. A Catalunya, diferents organismes
vetllen per garantir el seu
compliment.

L’entrevista
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Infants
Actualització
del calendari
vacunal de
Catalunya 2022

Des del passat mes de
març la vacuna Bexsero,
que protegeix contra el
meningococ B, està inclosa
dins del calendari vacunal
de Catalunya, convertintse en la quarta comunitat
autònoma en finançar
aquesta vacuna. Les altres
comunitats on també està
finançada són Andalusia,
Canàries i Castella i Lleó.

Alba Gonzàlez
Infermera de Pediatria
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
@CAPLesHortes

Infants

La meningitis és una infecció
causada pel bacteri Neisseria
meningitidis o meningococ dels
serogrups A, B, C, W, X i Y, que
pot afectar a qualsevol edat, tot
i que és més freqüent en nens
menors de 5 anys i adolescents.
En el 99% dels casos la malaltia
es produeix en persones sanes.

www.fersalut.cat

Es transmet mitjançant contacte directe a través de secrecions
respiratòries. El període d’incubació sol ser de 3-4 dies, tot i

que pot oscil·lar entre 2 i 10 dies.
Els símptomes són inespecífics,
fet que dificulta el diagnòstic
precoç. Els més freqüents són:
cefalea, fotofòbia, febre, rigidesa de coll i taques L’evolució
de la malaltia és molt ràpida,
amb un marge estret d’actuació, podent provocar seqüeles
neurològiques o en forma d’amputació de membres i inclús
la mort (fins a un 10% podrien
morir i fins a un 20% podrien
presentar seqüeles).
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Infants

La vacuna contra el meningococ B.
Qui la tindrà finançada?

www.fersalut.cat

Fins ara era finançada només per als següents grups
de risc:

Nº 111
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• Pacients amb deficiència
de properdina.
• Pacients amb deficiència de factors terminals
del sistema del complement.
• Pacients en tractament
amb Eculizumab.
• Personal de laboratori
amb risc de manipulació
de mostres que puguin
contenir Neisseria meningitidis.
• Persones que han patit
un episodi de malaltia
meningocòccia invasiva.
• Asplènia anatòmica o
funcional.
• Pacients amb trasplantament de progenitors hemopoètics (TPH) .
Des del març de 2022, està
finançada per a tots aquells
nens i nenes nascuts a partir de l’1 de gener de 2022 i
la pauta a seguir serà als 2,
4 i 12 mesos.

Per a la resta d’infants que
les famílies els hi vulguin
administrar i que no compleixin aquest criteri, hauran de seguir el procediment
habitual de les vacunes no
finançades. És a dir, hauran
d’anar a la farmàcia amb la
prescripció mèdica realitzada des del centre de salut,
assegurar que la vacuna estigui refrigerada en tot moment, i demanar hora al seu
CAP perquè li administrin.
La quantitat de dosis a administrar variarà depenent de
l’edat d’inici, oscil·lant entre
dues i tres dosis.
No és l’única vacuna contra
la meningitis que trobem al
calendari de Catalunya, ja
que també hi ha incloses les

vacunes contra la meningitis C i contra la meningitis
ACWY. La primera s’administra als 4 i 12 mesos, i la
segona a 6è de primària (1112 anys) amb una dosi única de la vacuna anomenada
“Menveo”. Aquesta última
es va introduir al calendari
durant el curs escolar 20192020, substituint la vacuna
contra la meningitis C que
s’administrava fins al moment. D’aquesta vacuna es
fa repesca als centres de salut fins als nascuts a partir
de l’any 2002.

Infants

www.fersalut.cat
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https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z -> Vacunacions

https://salutpublica.gencat.cat/ca
Àmbits actuació -> Promoció i prevenció

https://www.fersalut.cat
secció: El teu cap -> Viatges i vacunes
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Enllaços d’interès
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• Propers canvis en el calendari: a partir del curs vinent 2022-2023, la vacuna contra
VPH9 (virus del papil·loma humà) estarà finançada per nens que cursin 6è de primària
(11-12 anys). Fins ara aquesta vacuna estava finançada només per nenes i per determinats grups de risc.
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• Altres canvis dins del calendari vacunal: Des del 2020 està finançada la vacunació contra el rotavirus per als infants prematurs nascuts abans de la setmana 32 de gestació.

Gent Gran
Sarcopènia:
pèrdua
muscular en
la gent gran
La sarcopènia
és la pèrdua de
massa muscular,
normalment associada
a l’envelliment. A
partir dels 30 anys,
comencem a patir una
pèrdua progressiva
d’aquesta massa, cosa
que ens pot portar a
una sarcopènia greu.

El cervell, com tots
els òrgans del cos,
envelleix amb el pas
dels anys i això es
veu repercutit en les
neurones. És per això
que mantenir-nos
actius cognitivament
al llarg de tota la vida
és clau per afavorir la
salut cerebral.
Així i tot, algunes
persones
desenvolupen una
pèrdua progressiva i
global de les capacitats
cerebrals (entre
elles la memòria),
les anomenades
demències.
SARCOPÈNIA
Pèrdua
important de
la força

Ester Villaró Amill
Fisioterapeuta del Centre de Dia

Àngels Senan
DUI
ABS Alt Camp Oest
Facebook: CAP Alcover

Gran períodes
d’immobilitat

CAIGUDES

Alteració de
la marxa,
l’equilibri, la
coordinació...

Gent Gran

La prevalença de la sarcopènia és variable,
pot anar de l’1 al 29% en les persones que
viuen a la comunitat, del 14 al 33% en les
que viuen institucionalitzades i del 10% per
les que estan hospitalitzades.
Les seves principals causes poden anar associades a canvis en la qualitat del múscul,
per la reducció de la mida, nombre i la contractilitat. A la vegada, quan ens fem grans
trobem més grassa en el teixit muscular.

• Fragilitat: estat d’alta vulnerabilitat de les
persones grans que comporta un augment del risc de resultats adversos per a
la salut com ara la discapacitat, les caigudes, la institucionalització i la mort.
• Obesitat sarcopènica: augment de la
massa grassa en els músculs, a la vegada
que hi ha disminució de la massa muscular. S’observa en un important percentatge de la tercera edat.

MAIG - JUNY 2022

• Caquèxia: pèrdua de pes, massa muscular, amb la conseqüent debilitat a causa
de malalties cròniques.

Per a diagnosticar
la sarcopènia, els
professionals sanitaris
necessiten mesurar la
massa, la força muscular i
el rendiment físic

| 2022 |

En moltes ocasions s’associa a altres síndromes geriàtriques com:
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La sarcopènia pot provocar alteració en la
formació i regeneració de l’os, reduir la tolerància a la glucosa i minvar el mateix volum
sanguini. Tot això pot suposar més risc de
patir osteoporosi i/o fractures, o fatiga per
la reducció del volum sanguini, suposant en
moltes ocasions més ingressos hospitalaris,
discapacitat física i disminució de la qualitat
de vida en global.

www.fersalut.cat

Altres factors associats són la immobilitat,
la malnutrició, la malabsorció de nutrients o
les alteracions endocrines. En definitiva, una
combinació de factors interns i externs que
poden acabar amb un augment de la morbiditat.

Gent Gran

www.fersalut.cat

La millor prevenció: un estil de
vida saludable

Nº 111
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Què ens diu l’OMS?
De 65 anys en endavant,
l’activitat física que podem
dur a terme és molt variada: podem fer passejos,
caminades, anar en bicicleta, activitats en el lloc de
treball, feines domèstiques,
jocs, esports o exercicis
programats. Amb la finalitat
de millorar les funcions cardiorespiratòries i musculars,
òssies i funcionals, reduint
també el risc de malalties
cròniques i deteriorament
cognitiu i depressió.
• 150 minuts d’activitat
física moderada o 75 minuts d’activitat vigorosa
a la setmana (per a uns
majors beneficis 300
minuts).

Una vida activa, amb activitats que ens facin sentir
bé, que ens motivin, ens
omplin, que ens ajudin a
relacionar-nos amb els altres, són la clau per un envelliment saludable i per
evitar caure en sarcopènies
moderades o greus.
Tenint en compte que la
sarcopènia pròpia de fernos grans no es pot evitar,
hem de fer el possible per
arribar a l’edat adulta amb
les millors condicions físiques possibles. Cal:
• Prevenir o reduir
el risc d’aparició de
malalties que ens puguin provocar sarcopènia per immobilitat.

• Fer exercici diàriament.
• Seguir una dieta adequada.
• Evitar hàbits tòxics
(mala alimentació, consum d’alcohol, fumar,
sedentarisme...).
Els professionals de l’Atenció Primària tenen un
paper clau per iniciar i
desenvolupar estratègies
terapèutiques per a fomentar canvis en aquells estils
de vida no saludables, en
promoure la pràctica de
l’exercici físic i establir
pautes dietètiques adequades a l’edat, sobretot la ingesta de proteïnes.

• Es podrà repartir en sessions de 10 minuts com
a mínim.
• Si tenim una mobilitat
reduïda, hauríem de fer
exercicis per millorar
l’equilibri i evitar caigudes, tres dies o més a la
setmana.
• També dur a terme
activitats que enforteixin
els principals grups de
músculs, dos dies o més
a la setmana.
• Quan no puguem fer
aquestes activitats per
l’estat de salut, ens hem
de mantenir físicament
actius en la mesura del
possible.

Gent Gran

I què hi diem nosaltres?
1) La dieta

•
•
•
•

Força
Resistència
Velocitat
Coordinació

• Equilibri
• Agilitat
• Flexibilitat
Per entrenar la força muscular i així augmentar-ne
la massa, haurem de treballar amb càrregues (pesos,
gomes... i fins i tot el pes
del nostre propi cos).

Enllaços d’interès

https://www.fersalut.cat
Cercador: El teu Cap -> Activitat física

https://esport.gencat.cat/ca
secció: Àmbits -> Activitat física i salut

https://apps.who.int/iris
Cercador: Actividad física
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L’entrenament de la força
és el que més ens interessa
per evitar o millorar la sarcopènia, però no hem de
perdre de vista que tenim
moltes capacitats físiques,
i que l’interessant és entrenar-les totes.

| 2022 |

En algunes ocasions i sempre que la funció del ronyó
no estigui alterada, es poden utilitzar suplements
proteics en format de preparat que es troben a les
farmàcies. Es presenten

2) L’entrenament

És importantíssim
mantenir-se actiu i sempre
apostar per a tractaments
preventius per evitar
que la sarcopènia avanci
de pressa i ens puguem
mantenir autònoms el
màxim temps possible

Nº 111

És important que a la dieta hi hagi incorporada la
leucina, aminoàcid clau
en el manteniment muscular, que es pot trobar, per
exemple, en carns i peixos
com el porc, pollastre, vedella, salmó, mero, tonyina i sardines.

amb diversos formats: batuts, purés, gelatines i d’altres. Però cal tenir present
que tan sols se’n pot fer ús
sota prescripció sanitària.

www.fersalut.cat

Els suplements proteics
han demostrat beneficis
quan es combinen amb
l’entrenament de resistència. Cal estar alerta amb les
dietes diàries de les persones grans que solen patir
una reducció en el consum
de proteïnes per manca de
recursos i dificultats en el
desplaçament, com que
van a comprar menys sovint o de menys qualitat,
l’aport de proteïnes es pot
veure minvat.

Família
Sarna i
pandèmia. Què
ha canviat?

Coincidint amb la
pandèmia de la COVID-19,
s’ha detectat un
augment significatiu dels
casos de sarna en la
població. Es creu que
aquest augment és donat
al confinament domiciliari
de l’inici de la pandèmia
i a les restriccions
de mobilitat de la població.

Mª Eugènia Císcar Grau
Metgessa de Família
EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
@CapSarria

Família

Què és la sarna?

El mascle d’aquest paràsit es
mor després de copular, la femella un cop fertilitzada envaeix la pell i forma uns solcs on
diposita els ous (uns 40 ous per
femella), provocant irritació,
picor intensa i una erupció cutània típica de la sarna.

| 2022 |
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La clínica sol aparèixer en forma
de picor intensa que empitjora a
la nit en ficar-se al llit. Apareix
també una erupció a la pell que
pot afectar a tot el cos o limitar-se a plecs interdigitals, canells, colzes, axil·les, regió genital, glutis, cintura i tòrax. Són
molt freqüents les lesions de
rascat, per tant, és important
evitar gratar-se per evitar la sobreinfecció de les lesions.
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El període d’incubació de la
malaltia és entre 2-8 setmanes. Durant aquest període
els pacients no tenen símptomes, però ja poden encomanar
la malaltia.

La infecció per sarna no
està relacionada amb
hàbits higiènics deficients
i pot afectar a qualsevol
persona que està en
contacte amb un pacient
infectat
www.fersalut.cat

La sarna o escabiosi és una infecció parasitària de la pell causada per un àcar anomenat
Sarcoptes Scabiei. Aquest es
transmet de persona a persona
per contacte directe i perllongat, no té capacitat de volar ni
de saltar d’una persona a una
altra, per això només es transmet per contacte directe o per
compartir tovalloles, llençols o
roba.

Família

www.fersalut.cat

Com es diagnostica?

Durant la pandèmia de la
COVID-19, s’ha detectat un
augment significatiu dels
casos de sarna. El fet d’estar més al domicili i mantenir un contacte més estret
entre els convivents afavoreix el contagi de la sarna.
Probablement, també ha
influenciat el fet que l’accés a les visites mèdiques
estava més restringit, els
pacients amb símptomes

trigaven més a consultar i,
per tant, el tractament es
demorava i la propagació
de la malaltia augmentava. Això ha fet que hi hagi
més casos i que siguin més
difícils de tractar, amb més
resistència als tractaments
convencionals.

Actualment, i donat el moment epidemiològic en què
ens trobem (cada vegada hi
ha més casos), es recomana no tractar als pacients
només amb cremes (com
es feia fins ara), sinó que
també es recomana afegir
tractament oral.

Nº 111
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El diagnòstic de la sarna es
realitza només amb la presència de lesions compatibles amb la malaltia. En la
majoria de casos, no cal fer
més proves, tot i que el diagnòstic de confirmació es
pot realitzar identificant el
paràsit a microscopi, amb
l’observació d’una mostra
de la pell del pacient obtinguda per raspat. Habitualment, si la clínica és suggestiva de sarna, s’inicia el
tractament sense necessitat de confirmació.

Àcar de la sarna
Nimfa

Erupcions
de sarna

Femta

Ous

Cau

Família

En què consisteix el
tractament?
Tractament amb cremes
i locions que eliminen els
paràsits i els ous:

Mesures preventives per
evitar la propagació

www.fersalut.cat

• S’han d’aplicar des del
coll fins a la planta dels
peus.
• Es recomana realitzar
el tractament a la nit i
esperar uns 15 minuts
abans de vestir-se.
• La crema o loció s’ha de
deixar actuar mínim 12
hores.
• Aquest tractament s’ha
de repetir als 7 dies i al
cap de 14 dies de la
primera aplicació.
Tractament oral amb
medicació que elimina els
paràsits:

• És imprescindible
rentar la roba, roba de
llit i tovalloles utilitzades per les persones
infectades durant les

• La roba que no es
pugui rentar en calent
ha de ficar-se en una
bossa de plàstic tancada durant 7 dies, per
assegurar-nos que el
paràsit no sobreviu.

Enllaços d’interès

http://gestor.camfic.cat
secció: Sarna

https://www.fersalut.cat
Secció -> Família -> Sarna

https://canalsalut.gencat.cat/
secció: Salut A-Z -> Sarna
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• La picor pot durar fins
quatre setmanes després
del tractament de la
sarna.

48-72 hores abans de
començar el tractament. El rentat ha de
ser a 60º.

| 2022 |

Antihistamínics per a la
picor:

• El pacient i els contactes més propers han
de fer el tractament
i l’han d’iniciar en el
mateix moment, per
evitar reinfeccions.

Nº 111

• Aquest tractament també s’ha de repetir als 7 i
14 dies.

Salut
Infants i
adolescents,
ciutadans de ple
dret

Tots els nens i nenes del món
neixen amb els mateixos
drets, siguin d’on siguin
i tinguin la condició que
tinguin. El 20 de novembre
de 1989 l’Assemblea de les
Nacions Unides va aprovar
la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, que recull quins
són aquests drets. Gairebé
tots els països del món s’han
compromès a complir-los i
els han reflectit en les seves
lleis i polítiques.
A Catalunya, la Generalitat
compta amb diferents
organismes que vetllen per
garantir el compliment dels
drets dels infants, perquè
puguin gaudir d’una vida
plena, com l’Observatori dels
Drets de la Infància.

Els Drets de la Infància
són drets que posseeixen
tots els nens, nenes i adolescents, menors de 18

anys, per la simple raó de
néixer. Són inalienables,
irrenunciables, innats i
imprescindibles. Aquests

L’entrevista
Parlem sobre el Consell Nacional
dels Infants i els Adolescents de
Catalunya (CNIAC)
Entrevista a Xavier Molina,
vicepresident CNIAC i Laia Farràs,
secretaria CNIAC.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Salut

El 20 de novembre és el dia universal de la infància, un
dia assenyalat per recordar l’existència dels drets dels
nois i noies i per reivindicar que ells i elles els puguin
exercir lliurement

www.fersalut.cat
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Els 54 articles de la Convenció defineixen com a
principis bàsics:

els infants ha de tenir
en compte què és el
millor per al seu desenvolupament i benestar.

1. La no discriminació.
El dret a ser respectat
sense importar el sexe,
el color de la pell, l’origen, la llengua ni les
creences.

3. El dret a una vida digna, a la supervivència i
a desenvolupar-se per
assolir el seu màxim
potencial.

2. L’interès superior de
l’infant. Qualsevol decisió de les autoritats
o dels adults que afecti

4. La participació i el dret
a ser escoltats, respectant les seves opinions
i punts de vista.

MAIG - JUNY 2022

drets es troben recollits a
la Convenció sobre els
Drets de l’Infant (CDI), el
primer tractat internacional que reconeix els drets
i obligacions dels infants,
i que actualment ja ha estat acceptada per pràcticament tots els països del
món. El repte en la majoria de països, encara avui,
és que els propis nens i
nenes puguin exercir-los
i siguin considerats ciutadans de ple dret.

Salut

www.fersalut.cat

L’Observatori dels Drets de la Infància
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La Generalitat de Catalunya
compta amb diferents instruments, com l’Observatori dels Drets de la Infància.
És un òrgan assessor i consultor del govern i adscrit
al Departament de Drets
Socials, creat l’any 2006,
per contribuir de manera
eficaç a la divulgació, el foment i el respecte dels drets
reconeguts de la infància i
l’adolescència, i vetllar per
la garantia i el compliment
d’aquests.
A l’Observatori hi participen una seixantena de vocals entre els quals hi ha
representades entitats públiques, privades i experts
en l’àmbit de la infància i
l’adolescència. En funció
dels objectius, es creen diferents grups de treball formats per vocals i persones
externes expertes en la matèria a treballar. Els grups
de treball impulsats l’any
2021 estan directa o indirectament relacionats amb

la salut i el benestar dels infants. Van ser els següents:
• Impacte de la Covid-19
en la infància. Anàlisi de
com han estat tractats els
infants i adolescents durant el confinament i el
seu paper durant la crisi
sanitària: com han estat
informats, com s’ha tingut
en compte la seva opinió,
com han estat vulnerats
alguns dels seus drets (educació, connectivitat, lleure, etc.).
• Pobresa infantil. Proposta
de mesures per a pal·liar la
situació de pobresa dels infants i adolescents a Catalunya. Pobresa econòmica,
educativa, energètica, de
salut, ambiental...
• Creació d’un sistema d’indicadors d’infància, per
millorar el coneixement
de les condicions de vida i
la situació de la infància a
Catalunya.

• Salut mental. Proposta de
millores en l’atenció de la
salut mental als infants i
adolescents que s’ha vist
agreujada per les conseqüències de la pandèmia.
• Revisió dels ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible) des d’una perspectiva d’infància.
• Participació infantil, per
fomentar i impulsar la
seva participació, en col·laboració amb el CNIAC.
• Violències a la infància i a
l’adolescència. Fer recomanacions per a l’abordatge
integral de les violències
cap a la infància i l’adolescència.
• Recerca en infància i adolescència. A través de dues
trobades anuals per compartir, estudiar, analitzar
resultats i possibles implicacions d’investigacions
científiques

Salut

Dret a ser escoltats i a participar, a través del CNIAC

www.fersalut.cat
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Enllaços d’interès

https://dretssocials.gencat.cat/ca
secció: Àmbits -> Infància i adolescència

https://dretssocials.gencat.cat/ca
secció: Infància i adolescència -> Observatori

https://pdia.blog.gencat.cat
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i que formen part dels
consells de participació territorial (principalment municipals).
Els nois i noies que
formen part del CNIAC
són els representants
dels pobles i ciutats on
viuen.

| 2022 |

Per tal de poder representar els interessos i
les opinions de tots els
infants i adolescents
de Catalunya, el CNIAC
es constitueix amb
vocals, de 8 a 17 anys,
de diferents territoris i
realitat social àmplia,
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El Consell Nacional dels
Infants i els Adolescents
de Catalunya (CNIAC) és un
òrgan consultiu i participatiu, un espai de trobada
on infants i adolescents
reflexionen, opinen i fan
propostes sobre els temes
que els afecten.

cat
informació
en salut

a un clic
Llegeix la revista digital

Entrevistes al
canal de FerSalut

Tots els articles a www.fersalut.cat

Informa't on i com tu vulguis. Connecta amb la teva salut!
@revistafersalut
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