Núm. 98 / Març - Abril 2020

Coeducar des de
casa per fomentar
la igualtat
d’oportunitats

Protectors gàstrics: sempre i per sempre?
Davant la violència masclista, demana ajuda!
Coronavirus: el món està en xoc
Entrevista sobre violència masclista

@revistafersalut
Entrevistes al
canal de FerSalut

2

www.fersalut.cat

Editorial

En moments excepcionals,
persones excepcionals

La revolució del coronavirus
s’ha instal·lat a les nostres vides. Aquí i arreu del món. Paraules com pandèmia, contagi,
símptomes, frenar la corba i
confinament han esdevingut
trending tòpic aquests dies. Però
darrere d’aquesta situació d’excepcionalitat hi ha una gestió
molt important de l’abordatge
que en fem totes i cada una
de les persones, individual i
col·lectivament. Cal una reflexió serena sobre tot allò que
fem i el que sentim en aquests
moments en què la societat
sembla viure entre el caos i la
incertesa.
Per fer front a la gran demanda sanitària de la població, els
Equips d’Atenció Primària hem
reestructurat els circuits de
funcionament habitual, adaptant-nos diàriament al nou
moment, amb voluntat de servei, amb responsabilitat social,
amb vocació per la nostra pro-

fessió. Tot plegat amb un únic
objectiu: garantir la seguretat
dels professionals per poder
assegurar la continuïtat dels
serveis assistencials als nostres
usuaris, amb qualitat i integritat. Atendre als possibles infectats per la COVID-19, però també a la resta de pacients que
necessiten la nostra cura, principalment als col·lectius més
vulnerables i a les urgències.
Amb aquesta voluntat de cuidar, fer-ne el seguiment i estar
al costat dels nostres pacients,
especialment els més fràgils,
els oferim una atenció en salut
molt més proactiva, mitjançant vies no presencials com
són les trucades i l’atenció digital a través de La Meva Salut.
Recordem que aquests dies els
usuaris poden donar-se d’alta a
aquesta plataforma digital per
telèfon. Així els evitem els desplaçaments i podem atendre’ls
trobant-se a casa.

Malgrat els grans esforços dipositats pels equips sanitaris, els
recursos del sistema de salut
-humans i materials- són limitats. Cal prendre’n consciència
i fer-ne l’ús adequat en el moment necessari. Cal seguir les
recomanacions de les autoritats sanitàries i mantenir-nos
informats mitjançant canals
oficials de comunicació.
En moments com el que vivim,
és clau la responsabilitat de cadascú de nosaltres per vetllar
per la pròpia salut, l’autocura i
procurar per la salut de les persones del nostre entorn. És un
exercici de gratitud, de valentia
i de solidaritat que ens ajudarà
a preservar la salut del món.
Moltes gràcies a tots els professionals sanitaris i al suport
i confiança de la població per
ajudar-nos a fer-ho possible.

Comitè Editorial FerSalut
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Ni princeses ni superherois.
Coeducar des de casa,
imprescindible per fomentar la
igualtat i prevenir la violència
Coeducar és educar en comú i en igualtat, deixant de banda el gènere de les
persones i els estereotips lligats al mateix. Es tracta de facilitar i permetre
que nenes i nens es puguin desenvolupar, en diferents àmbits, en igualtat
d’oportunitats.
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En què consisteix coeducar?
Coeducar implica deixar de
banda els estereotips associats
al masculí o al femení, engegant processos per eliminar-los
del nostre llenguatge i comportament. També proporciona
estratègies per poder modificar
les relacions de limitacions,
d’abús i de poder estereotipades per a cada gènere i permet
eliminar els prejudicis i avançar
cap a unes relacions basades en
la igualtat dels éssers humans.
Per poder coeducar cal identificar aquests estereotips, per
tal de modificar el llenguatge i
les accions que permetin trencar-los. És molt habitual, entre
els mateixos nens, escoltar-los
parlar sobre si les joguines, els
colors, o la roba són de nens o
són de nenes.
Les
relacions
dels nens amb
els altres (adults
i iguals) influeixen altament
en el seu desenvolupament
moral, cognitiu, emocional
i social. La
família és el
marc de referència i primer context
de desenvolupament i socialització en
la vida dels
nens, per la
qual cosa es
fa imprescindible que les
famílies,
a

casa, sàpiguen coeducar fomentant valors com la igualtat
i el respecte, entre d’altres. Les
escoles també tenen un paper
fonamental en la coeducació,
la qual proporciona tant a
l’alumnat, com al professorat
i a tota la comunitat educativa, estratègies per esdevenir
agents de transformació per a
l’equitat i la igualtat efectiva
entre dones i homes.
Com a primer context de socialització, és al nucli familiar
on aprenem el significat de
ser home o dona en funció de
quins rols, responsabilitats o
tasques hem de desenvolupar
segons el nostre gènere. Coeducar
suposa la

És necessari
desenvolupar i
integrar, en els
models familiars,
actituds i
comportaments
no sexistes
coexistència de valors i actituds tradicionalment considerats com de dones o homes,
per tal que puguin ser acceptats i desenvolupats per qualsevol persona, indistintament
del seu sexe.
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Com educar en igualtat?

• Com a pares, cal ser exemples d’equitat, igualtat i respecte en les nostres conductes i actuacions.
• Distribuir les tasques de la
llar de forma equitativa, tenint en compte factors com
l’edat o les capacitats, independentment del sexe.
• Evitar el llenguatge lligat a
estereotips de gènere i els
comentaris sexistes.
• Evitar les joguines o regals
sexistes: els nens poden jugar a cuinetes i les nenes a
futbol.
• Evitar la roba sexista i els
colors associats estereotipadament a aquesta.

• Afavorir un ambient d’empatia, comunicació i expressió
d’emocions i sentiments.
• Practicar esports en família,
independentment de l’esport i del gènere, tenint en
compte els gustos personals.
• Llegir contes com “Les princeses també es tiren pets”,
“La festa d’en Blai”, “Una
feliç catàstrofe” o “Ni princeses ni pirates”.

• Donar valor i dignificar les
diferents professions i feines
que desenvolupen les persones.
• Prestar atenció als processos
evolutius d’afectivitat i sexualitat de nenes i nens, afavorir que puguin desenvolupar
una identitat pròpia amb la
qual se sentin a gust.
• Ensenyar respecte a les diferents sexualitats i a ser respectats sexualment.

• No negar l’existència dels
trets que determinen el
“masculí” o el “femení”, sinó
tractar de desvincular-hi els
estereotips que hi van lligats.

• Treballar amb nenes i nens
els missatges que transmeten els mitjans de comunicació.

• Donar suport a l’elecció dels
seus estudis i/o professions.

• Valorar la diversitat com a
una riquesa.
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La coeducació reflecteix la
realitat d’un món cada cop
més obert i interconnectat
que requereix la participació
de famílies, escola, organitzacions, polítiques i mitjans de
comunicació, entre d’altres,
per tal d’eliminar conductes
sexistes i prevenir la violència,
eliminant l’androcentrisme i
buscant el desenvolupament
integral i integrat de nenes i
nens en condicions d’igualtat
i equitat.

Cal coeducar des de
casa ja que els nens
i les nenes copien,
imiten i reprodueixen
els comportaments i les
actituds que veuen entre
els pares i els familiars.
Amb molta probabilitat,
les regles ètiques i socials
i els valors que aprenguin
a casa, definiran el
comportament del nen o
la nena al llarg de la seva
vida.

La coeducació
com a valor
social

La coeducació es
basa en el respecte
i l’acceptació de la
diversitat i els valors
de cadascuna de les
persones, afavorint
el seu compromís pel
desenvolupament d’una
societat igualitària i
democràtica.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_
guia_joguines.pdf
Jocs, joguines i lleure no sexista. Institut Català de les Dones
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/
XTEC. Coeducació i igualtat de gènere
https://coeducaccio.coop/
Cooperativa Coeducacció

Raquel Urbano Martínez
Infermera de pediatria
CAP Muralles
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Protectors gàstrics:
sempre i per
sempre?
Els inhibidors de la bomba de protons (IBP)
o mal anomenats “protectors gàstrics” són
els medicaments més utilitzats per tractar
problemes de la mucosa de l’estómac. Si bé
són molt freqüents hem de ser conscients que
un medicament pres quan no cal perquè no
està indicat, ens oferirà tots els seus riscos i
segurament poc benefici.
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Encara que estigueu polimedicats,
l’IBP no sempre estarà indicat
L’Esomeprazol,
Lansoprazol,
Omeprazol, Pantoprazol, Rabaprazol són principis actius
que utilitzats com a medicaments, redueixen la secreció
àcida de l’estómac, facilitant
la cicatrització d’úlceres gastroduodenals (per erradicació
de l’Helicobacter pylori), així
com els símptomes de gastritis
i reflux gastroesofàgic greu (cremor a la boca de l’estómac).
Des de la seva aparició, han
estat àmpliament utilitzats
també per a prevenir els símptomes gàstrics i d’úlcera quan
s’utilitzen molts medicaments
(polimedicació).

Una de cada 10 persones que pren
medicaments també pren un IBP sense
una indicació clara

Estem utilitzant correctament els IBP?
És possible que l’inici del tractament amb un IBP ja no el recordeu. De forma habitual, han
estat introduïts a la farmacoteràpia per a prevenir símptomes
gàstrics quan els pacients prenen més de 5 medicaments. És
per aquest motiu que hi ha un
elevat nombre de persones que
els utilitzen diàriament.

Si esteu prenent un IBP des de
fa més de 8 setmanes, potser és
un bon moment per a revisar i
valorar si els heu de continuar
prenent. Els IBP són uns medicaments segurs, però l’ús de
forma continuada quan no hi
ha un benefici clar, té els seus
riscos. S’ha descrit que la presa
continuada d’aquests medicaments redueix l’absorció de
certs nutrients, com vitamines
(B12) o minerals (ferro, magnesi). A més a més, l’augment del pH de l’estómac
afavoreix el creixement de bacteris, incrementant el risc
de patir pneumònies o infeccions.

Encara que tingueu
una malaltia
digestiva, no
sempre està indicat
un tractament
prolongat amb un
IBP: potser ja no el
necessiteu
Cal tenir en compte que també
produeixen interaccions medicamentoses, afectant l’absorció
de medicaments, principalment d’antifúngics, de medicaments per al VIH, de l’herba de
Sant Joan i del Clopidogrel.
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Què podeu fer si preneu un IBP des de fa
molt de temps?
Per a revisar si el medicament
encara és necessari, cal parlar-ho amb el/la metge/ssa de
família. Ells avaluaran el vostre cas i acordareu conjuntament què cal fer. Si es decideix
retirar l’IBP, es farà de manera
progressiva, ja que la mucosa
pot incrementar la secreció
àcida com a efecte rebot i empitjorar els símptomes si els
deixem de cop.
La prevenció gàstrica amb IBP
es considera adequada quan al
mateix temps hi ha història de
malaltia digestiva, es té més
de 65 anys i s’utilitzen medicaments que són lesius a la mucosa de l’estómac. Alguns d’ells
són els AINE (antiinflamatoris
no esteroideus, com Diclofenac, Ibuprofè, Naproxè...), antiagregants plaquetaris (àcid
acetil salicílic), corticoides,
alguns antidepressius com els
inhibidors de la recaptació de
serotonina (citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina).

Si preneu un IBP i més de 5
medicaments, us convidem
a comentar-ho amb el vostre
metge/ssa i a participar en
les decisions clíniques i terapèutiques. I recordeu que
5 són també les preguntes

a fer sobre tot medicament,
abans de sortir de la consulta: què és, per a què serveix,
com i quan l’he de prendre,
fins quan l’he de prendre, i
quines precaucions he de tenir en compte.

Què podem fer per a controlar o evitar els
símptomes gàstrics?
begudes gasoses, menjars especiats, alcohol.

Recomanacions que ens poden ajudar a controlar o evitar
els símptomes gàstrics:
•

Controlar els aliments
que poden produir cremor: greixos, menta,
xocolata, cafè, cítrics,

•

Evitar els aliments
crus o fregits, que són
de més difícil digestió.

•

Fer fins a 5 àpats dia-

ris per a controlar la
secreció àcida. Aquests
han de ser lleugers i
que ajudin a controlar
el vostre pes.
•

Elevar el capçal del
llit i evitar la roba i els

www.fersalut.cat

Gent gran

cinturons que us estrenyin, per a reduir la
possibilitat de reflux.
•

En cas de cremor, l’ús
d’un antiàcid pot ser
útil esporàdicament.

Com dèiem en l’editorial “Revolució dels pacients en l’ús
dels medicaments”, cal fer un
ús adequat dels medicaments
perquè aportin el benefici que
se n’espera per a la salut de les
persones. Ni massa, ni massa
poc, els justos. Així doncs, què
en penseu... els “protectors
gàstrics”, els esteu prenent
correctament?

Uns hàbits higiènics-dietètics
adequats poden reduir els problemes
gastrointestinals

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/
infeccio-per-helicobacter-pylori-i-tractament/
La infecció per Helicobacter pylori i el seu tractament
http://www.fersalut.cat/2019/05/24/petits-canvis-per-menjarmillor/
Petits canvis per menjar millor. Revista FerSalut
http://www.fersalut.cat/2019/05/12/deixa-dintentar-ho-i-fes-hodeixa-de-fumar/
Deixa d’intentar-ho i fes-ho! Deixa de fumar! Revista ferSalut
http://www.fersalut.cat/2017/10/10/la-revolucio-dels-pacientsen-lus-dels-medicaments/
Revolució dels pacients en l’ús dels medicaments. Revista FerSalut

Rita Puig Soler
Farmacèutica d’Atenció Primària
Atenció Primària Vallcarca-St. Gervasi /
Servei Català de la Salut
@aprimariavsg
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Davant la violència
masclista,
DEMANA AJUDA!
La violència cap a les dones pel fet de ser-ho, malauradament, és una realitat que
s’estén a totes les societats i que té greus conseqüències físiques, psicològiques
i socials per les seves víctimes. A Catalunya, s’ofereixen diferents serveis
d’atenció a la dona per fer front a aquest tipus de violència i poder actuar.

Problema social i de salut
El nombre de dones víctimes
de la violència masclista (VM)
no ens hauria de deixar indiferents. L’any 2018, segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), només a Catalunya
es van rebre 15.982 denúncies
en l’àmbit de la parella i familiar, i les dades de 2019 consoliden la mateixa tendència.
Quan parlem de VM parlem
de la relació de poder, domini,
control i abús vers les dones
pel fet de ser-ho, on la part dominant se sent legitimada per

obligar l’altre part a fer alguna
cosa que no vol fer i per agredir-la quan ho estimi oportú,
en qualsevol de les seves manifestacions: física, psíquica,
sexual i/o econòmica.
Aquests actes de VM es donen
majoritàriament en l’àmbit
de la parella i familiar, però
també en l’àmbit laboral i social/comunitari. I, en qualsevol cas i manifestació, tenen o
poden tenir com a resultat un
dany o patiment per a la dona
i en moltes ocasions compor-

ten problemes de salut, més
enllà de l’agressió en si. Les
dones víctimes (i les seves filles i fills) tenen més probabilitat de patir depressió, trastorn d’estrès posttraumàtic,
ansietat, infeccions de transmissió sexual… És per això
que aquest problema social,
per la seva magnitud i afectació, també és un problema de
salut pública al que cal donar
resposta des de tots els àmbits: social, legal, psicològic,
econòmic i dels professionals
de la salut.
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En cas de violència, qui em pot ajudar?
És important entendre que la
víctima de violència no està
sola i que sempre és millor
denunciar i que algú més en
tingui coneixement, que no fer
res. A Catalunya existeixen serveis i recursos per atendre a les
dones que pateixen qualsevol
mena de maltractament, entre
els quals cal destacar:
• Línia 900 900 120. Servei
d’atenció gratuït, confidencial i permanent, les
24h/365 dies de l’any. Atén,
en 124 llengües, qualsevol
situació de VM, oferint informació i assessorament
sobre quines opcions i recursos existeixen. És l’entrada a tota la xarxa de serveis
especialitzats.

• Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). És
un servei de proximitat que
depèn dels ajuntaments.
A l’Ajuntament de Barcelona, el SIAD s’anomena SARA
(Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida).
• Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE). Per a consultes més concretes en VM.
Ofereix atenció especialitzada, informació i recuperació a les dones víctimes, i
als seus fills i filles. Hi ha 8
oficines SIE a tot Catalunya.
• Serveis d’intervenció en crisis greus i atenció policial.
Aquest servei s’activa en cas
de VM brutal o assassinat,

L’entrevista

per atendre de forma immediata a les víctimes i a la
seva comunitat. Les Comissaries de Mossos d’Esquadra
disposen de personal especialitzat per tramitar denúncies.

Parlem sobre la
violència masclista

Entrevista a la Sra. Laura
Martínez Portell, Presidenta de
l’Institut Català de la Dona.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/violencia-masclista/
Canal Salut. Violència masclista
http://xarxanet.org/juridic/noticies/quins-serveis-datencio-la-dona-hi-ha-catalunya
Serveis d’atenció a la dona existents a Catalunya
http://dones.gencat.cat/ca/inici
Institut Català de les Dones
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
Línia 900 900 120 d’atenció per casos de violència masclista
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Coronavirus: el
món està en xoc.
Protegim-nos!
El coronavirus és un grup de virus que poden afectar a les persones provocant
refredats i poden causar problemes respiratoris. El coronavirus SARS-CoV-2 és un
nou tipus de coronavirus que es transmet molt ràpidament de persona a persona.
Cal protegir-nos per evitar contagiar-nos i per evitar contagiar a les persones del
nostre entorn.
El coronavirus SARS-CoV-2 es va
detectar per primera vegada el
desembre de 2019 a la Xina. És
un virus molt nou i científicament es coneix poc encara. Majoritàriament, en un 80% dels
casos només produeix símpto-

Com es transmet?
Per les gotes respiratòries que es generen amb
la tos o l’esternut d’una
persona malalta. Aquestes secrecions infecten
a una altra persona si
entren en contacte amb
el nas, els ulls o la boca
d’aquesta persona. El
període d’incubació és de
2 a 14 dies.

mes lleus respiratoris, però en
alguns casos pot presentar complicacions, especialment als
col·lectius de risc: persones més
grans de 65 anys, persones amb
malalties cròniques i persones
amb pluripatologies.

La infecció
que provoca el
coronavirus SARSCoV-2 s’anomena
COVID19
Quins són els
símptomes?
Són semblants als d’una
grip. En un 80% dels
casos provoca malestar
general, febre o tos.
En els casos moderats
pot produir sensació de
falta d’aire i, en els més
greus, la infecció pot
causar pneumònia i altres
complicacions.
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Hi ha un tractament per al coronavirus
SARS-CoV-2?

Actualment no hi ha un tractament específic encara, però sí
que n’hi ha molts per controlar-ne els símptomes. Si teniu
coronavirus o sospiteu que en

podeu tenir es recomana descansar, beure aigua en abundància i prendre antitèrmics o els
medicaments recomanats pels
vostres professionals sanitaris.
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Fes el seguiment i
vigilància dels teus
símptomes amb l’app
STOP COVID19 CAT

Què puc fer per protegir-me?
•
•

•

•

Renta’t les mans freqüentment, amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%.
Tapa’t la boca i el nas amb
mocadors d’un sol ús o amb
la cara interna del colze en
el moment de tossir o esternudar.
Procura mantenir una distància prudencial amb altres
persones (1 metre) i evita el
contacte proper amb persones que tinguin símptomes
d’infecció respiratòria.
Evita compartir menjar i es-

•

tris (coberts, gots, tovallons,
mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
Després de manipular objectes, evita tocar-te la boca, el
nas i els ulls sense haver-te
rentat les mans abans.

És important seguir en tot
moment les indicacions de les
autoritats sanitàries i assegurar la qualitat i la fiabilitat de
les fonts d’informació consultades.

Aquesta aplicació per a
dispositius mòbils permet
controlar l’evolució dels
símptomes i dona les
indicacions i els consells
a seguir en cada situació.
A la vegada permet fer un
seguiment de l’evolució de
la pandèmia del coronavirus a Catalunya.

Evitem anar al CAP.
Queda’t a casa

Per fer gestions de forma
no presencial durant el
període d’epidèmia us podeu donar d’alta a La Meva
Salut (telèfon 900 053 723
o formulari electrònic).
Recorda! Fem un ús
responsable dels recursos
sanitaris
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/
coronavirus-2019-ncov/#bloc1
Canal Salut Coronavirus
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus
Gencat. Efectes del coronavirus per temes
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/
coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/
App STOP COVID19 CAT
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/
coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentatde-mans-sabo.pdf
Higiene de mans amb sabó

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/
coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentatde-mans-alcohol.pdf
Higiene de mans amb preparats amb alcohol
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/2020-03-18-atencio-no-presenciallamevasalut
Alta excepcional a La Meva Salut

Tabaquisme.
Podem ajudar-vos
a deixar de fumar

El tabac continua sent
la primera causa de
problemes crònics i mort
evitable en la nostra societat.
A partir de l‘1 de gener alguns
dels fàrmacs per deixar de
fumar estan finançats pel Sistema
Nacional de Salut.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat

Dany a la salut
La relació entre el consum
de tabac i malaltia crònica i
mortal està àmpliament demostrada:

•

Fumar provoca càncer de
pulmó, cavitat oral (llavi,
boca, faringe), laringe,
esòfag, pàncrees, bufeta
urinària, ronyó i coll uterí.

•

Augmenta el risc de patir
problemes cardiovasculars (infart de cor, ictus i
amputacions de cames).
Fumar i prendre anticonceptius incrementa el
risc de trombosi (taponament) venosa.

•

És la principal causa de
bronquitis crònica (ofec
i tos crònica, i necessitat
d’inhaladors).

•

Afavoreix l’aparició d’osteoporosi (ossos amb risc
de fractura).

•

Envelleix prematurament
la pell i provoca patologia
dental.

•

El tabaquisme passiu (inhalar el fum ambiental)
incrementa tots aquests
riscos en no fumadors.

•

Deixar de fumar és el més
important que podem fer
per la nostra salut actual
i futura.

Qui et pot ajudar a
deixar de fumar en
el CAP?
• El personal sanitari de la
teva consulta habitual.
• El personal sanitari de la
consulta especialitzada
de tabaquisme.

Dr. Lluís Parra
Metge de família
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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Tractaments per deixar de fumar
Els fàrmacs finançats des de l’1
de gener són:
• Vareniclina (Champix): redueix el desig de fumar i els
símptomes, equilibrant els
efectes de la falta de nicotina. El tractament es manté
12 setmanes. Es pot combinar amb Teràpia Substitutiva amb Nicotina (TSN).
• Bupropió (Zyntabac): disminueix les ganes de fumar i
els símptomes associats a la
dependència de la nicotina.
Es recomana iniciar el tractament 1 setmana abans per
garantir l’eficàcia del medicament en el moment de
deixar de fumar.
Diversos estudis demostren
que un abordatge amb teràpia combinada de TSN és igual
d’efectiu que l’ús de vareniclina. Per tant, en la majoria
de casos es recomana tant la

TSN combinada (pegat + una
formulació d’acció curta -com
xiclet, comprimits o esprai bucal-), com la vareniclina, com a
tractaments principals. La TSN
individual (pegat o formulació
d’acció curta) i el bupropió són
també alternatives possibles.
Cal recordar que no sempre
és necessari ni més efectiu
un tractament farmacològic.
En triar un tractament cal tenir en compte també les contraindicacions,
precaucions
i preferències de la persona;
sense oblidar l’existència d’al-

Tots dos
fàrmacs poden
tenir efectes
secundaris,
sobretot de
tipus psíquic,
mal de cap i
gastrointestinals
tres malalties o trastorns que
puguin condicionar la prescripció.

Qualsevol intent de deixar el tabac sense medicació produirà en el cos la síndrome d’abstinència a la nicotina, que pot ser molt desagradable. Els fàrmacs per ajudar a deixar de fumar, tot i que poden produir
algun efecte secundari, ajudaran a pal·liar aquestes molèsties.

Marga Méndez-Aguirre i David Garcia
Infermeria
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

El teu CAP t’informa
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Protegim els infants. “Projecte tabac 2020”
El fum ambiental del tabac
(FAT) és una barreja de gas i
partícules amb tòxics i carcinògens, que tenen efectes
perjudicials per a la salut. En
el cas dels infants, sobretot en
els més petits, el FAT és especialment perillós.

En les visites pediàtriques
preguntem sobre el consum de tabac dels pares i

Cal considerar que:
a) Els infants tenen una freqüència respiratòria més
alta que un adult i,
per tant, absorbeixen més quantitat
dels
compostos
químics del
FAT.
b) Com que
tenen
una
immaduresa en el sistema
defensiu, són més sensibles als seus efectes nocius.

també els donem informació
sobre els efectes del FAT en
la salut dels infants. Però volem fer un pas més, i per això
hem creat el “Projecte tabac
2020”, un circuit de captació i vinculació de les
famílies que fumen al
programa de cessació
del tabac del CAP.
De moment, s’ha
posat en marxa
en les visites del
nounat. Segons
el grau de motivació dels pares per deixar
de fumar, es
programa una
cita per iniciar
el canvi d’hàbits.
Un cop instaurat,
el circuit s’aplicarà
a totes les revisions
del programa “Infància amb salut”.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Deixar de fumar en 4 passos
http://www.papsf.cat/deixarfumar.aspx
semFYC. 10 pasos para dejar de fumar
https://www.semfyc.es/wp-content/
uploads/2016/07/dejarfumar.pdf

José Pérez
Infermer pediàtric
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

cat
informació
en salut
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