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Editorial
FerSalut, una eina de
divulgació que assoleix
la maduresa
100 números, 100 gràcies a totes les persones
que ens acompanyeu en aquest camí
Aquest és el número 100 del
FerSalut, la revista participada per totes les entitats de salut que integrem l’Associació
Catalana d’Entitats de Base
Associativa, ACEBA. És doncs
una llarga trajectòria de 18
anys d’història. I aquest número 100 volem celebrar-lo
amb vosaltres oferint-vos
una revista millorada, amb
un nou disseny, més fresc,
actual i net que facilita la lectura dels articles, fent-la més
amena i agradable.
En aquest número tan especial és també un bon moment
per fer una mirada retrospectiva per valorar el camí fet i
millorar el futur. Avui disposem d’un portal que enguany
ha assolit 13.500 visites el
primer semestre, amb continguts fiables i de qualitat
validats amb el segell WMA,
un canal YouTube amb més
de 30 entrevistes a reconeguts professionals del sector,

i per sobre de tot un Comitè
Editorial obert i plural representat per un professional de
cada un dels nostres centres
que ho fa possible.
Són centenars d’articles publicats, gairebé 2.000 pàgines
editades amb continguts de
salut, moltes hores dedicades
a pensar què necessita saber
la nostra població, quina informació interessa als nostres usuaris, com explicar-la
perquè sigui entenedora i
pràctica per a la gent gran,
quins consells podem oferir a
les mares i pares, com podem
promocionar els bons hàbits
en la família o com educar en
salut als nous temps.
En aquestes línies volem fer
un especial agraïment a totes
les entitats que han col·laborat al FerSalut. La seva és una
aportació de molt valor que
permet donar a conèixer la
immensa tasca que es fa des

d’àmbits molt diversos per la
millora de la salut de les persones i el benestar de la nostra societat.
Ens adaptarem als nous
temps, als reptes que se’ns
plantegin, podem canviar
les eines, la forma, el canal
o el mètode però l’essència
del FerSalut és també la nostra vocació, el nostre ser i el
nostre fer: apropar el coneixement de la salut a la ciutadania.
A tots els lectors que ens heu
fet confiança, a les persones
que un bon dia heu posat en
pràctica algun dels nostres
consells, heu pensat que una
informació us era nova i interessant o us hem resolt algun
dubte per millorar la vostra
salut, aquesta és sense dubte
la nostra millor recompensa.
Us animem a seguir connectats al FerSalut!

Crèdits

Sumari
Infants
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La COVID-19 en la infància

Menjar amb poca sal

En general els infants presenten menys afectació per
coronavirus que els adults.
Així i tot cal conèixer els
símptomes i prendre mesures en cas d’infecció.

Sovint es recomana seguir
una dieta baixa en sal degut
a diferents problemes de salut. Us animem a seguir unes
recomanacions per reduir la
sal en la vostra alimentació.

Família

Salut

Anna Ramis
anna.ramis@quae.es
COMITÈ EDITORIAL
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Què són les “agulletes”?

FerSalut número 100

Després de fer alguna activitat física intensa amb sobreesforç muscular és habitual tenir tiretes. Aspectes
claus a tenir en compte
per prevenir, tractar i evitar
complicacions.

Estem d’aniversari! Amb
aquest exemplar arribem al
núm.100 de la revista. Fem
un recorregut gràfic i vivencial de la mà del membre del
Comitè Editorial amb més
antiguitat, l’Òscar Autet.

QUAE Soluciones creativas a medida
Tel. 93 174 00 64 - www.quae.es
Dipòsit legal: B-41601-2003

L’entrevista

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment
ni parcialment sense el consentiment de
l’editor.
2003. Premi “Jaume Aiguader i Miró” a la
millor comunicació sanitària.

Trobareu
l’entrevista al
Canal YouTube
Revista FerSalut

Parlem amb els directors de la revista FerSalut
Revista impresa en paper reciclat

Entrevista al Dr.Toni Iruela, Dr. Roger Vinyeta i Dra. Rosario Jiménez.

Infants

Infants

www.fersalut.cat

La COVID-19
en la
infància.
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El que cal
saber i el
que els
pares/mares
podem fer
Si bé tots els nens són
capaços de contraure
el virus que causa la
COVID-19, la majoria no
acostumen a posar-se
malalts tan sovint com
els adults i rarament
desenvolupen una
malaltia greu. A més,
alguns dels infants que es
contagien no presenten
cap símptoma.

Dra. Rosa Mª Casademont i Dr. Ivan Martí
Pediatria CAP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

Infants

És interessant conèixer com
es presenta la COVID-19 en
nadons i en infants, ja que
poden afectar-se de manera
diferent, alhora que aprendrem com podem evitar la
propagació del coronavirus
SARS-CoV-2.

mèdiques cròniques o necessitats especials.

Protegim els més petits: nounats i infants fins a 1 any
Els nounats es poden infectar
amb el SARS-CoV-2 durant el
part o per exposició a cuidadors malalts després del part.
Això podria implicar haver
de separar temporalment la
mare del nounat per disminuir el risc d’infectar el nadó
així com poder-lo supervisar
per detectar signes d’infecció
més promptament. Es recomana que els cuidadors del

nadó portin màscares facials
i es rentin les mans per protegir-se. Cal fer un seguiment
freqüent amb pediatria del
CAP –per telèfon– durant 14
dies.
Tot i que rares vegades, els
nens menors d’1 any tenen
més risc de patir malalties
greus si contrauen la COVID-19. Això probablement és

degut a un sistema immunitari “immadur” i també a unes
vies respiratòries més petites
que els fa més propensos a desenvolupar problemes respiratoris per altres virus respiratoris com el Virus Respiratori
Sincitial (VRS), virus que pot
causar problemes pulmonars
greus als lactants o el de l’influença, que és el causant de
la grip.
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En general els infants
es veuen poc afectats
per la COVID-19,
perquè el seu sistema
immunològic, encara
immadur, respon de
manera diferent a la
dels adults i és capaç de
generar més defenses

Nº 100

També és possible que el sistema immunitari de l’infant,
que té una immunitat innata molt més activa, interactuï amb el virus de manera
diferent de com ho fa el de

l’adult. Se sap que alguns
adults emmalalteixen greument perquè reaccionen excessivament i amb una gran
inflamació contra el virus,
causant un gran dany a diferents òrgans del cos. A més,
els nens tenen menys probabilitats de tenir una malaltia
crònica, com ara malalties
del cor, pressió arterial alta o
diabetis. Encara no està massa clar com afecta als infants
que presenten condicions

www.fersalut.cat

Segons l’OMS, entre un 1 i 2%
dels casos en el món eren infants. Però encara no tenim
una resposta clara de per què
el coronavirus els afecta tan
poc. Alguns experts suggereixen que els nens no s’afectarien tant per COVID-19 perquè altres coronavirus que
es propaguen a la comunitat
causant malalties com el refredat comú, estimularien
d’alguna manera les defenses
de l’infant produint anticossos que els proporcionarien
una certa protecció creuada
contra el SARS-CoV-2.

Infants

www.fersalut.cat

Símptomes de la COVID-19 en els infants

Nº 100
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Nens i adults experimenten
símptomes similars davant
la COVID-19, si bé, en general, els símptomes dels nens
solen ser més suaus i semblants al refredat. La majoria
de nens es recuperen en el
termini d’entre una i dues
setmanes.
S’ha de tenir en compte que
a més de febre, mucositat,
tos i cansament, poden tenir
dolors musculars, vòmits, diarrea i diferents manifestacions a la pell. També haurem
sentit a parlar de la síndrome multisistèmica inflamatòria en infants que es tracta
d’una condició molt seriosa i
per sort molt infreqüent, en
la que molts òrgans del cos
s’inflamen i que requereix
un ingrés urgent.
Davant l’aparició d’alguns
d’aquests símptomes, po-

seu-vos en contacte amb el
vostre equip de pediatria.
Us indicaran com heu d’actuar, tant si es pot fer un
control per via telemàtica o
és necessària una visita presencial.
Si el metge considera que
els símptomes són compatibles amb infecció per co-

ronavirus, us citarà per fer
una prova de detecció a les
vies respiratòries. Aquesta
prova consisteix en un frotis nasal (s’introdueix un
bastonet al nas per recollir
una mostra de mucositat) i
un altre de la part posterior
de la gola. Aquestes mostres
després s’envien a un laboratori.

Infants

Fins a tenir el
resultat, seguiu
les següents
recomanacions
• Manteniu el vostre fill a
casa. Si el metge creu que
hi ha una alta sospita d’infecció per coronavirus, tota
la família s’hauria de quedar a casa.

• Intenteu que sigui la mateixa persona qui cuidi del
vostre fill, per no exposar
el virus a les altres persones que hi conviuen.

www.fersalut.cat
secció: Salut

• Netegeu cada dia les zones
de la casa que es toquen
més sovint (poms de les
portes, interruptors, joguines, comandaments de
TV, telèfons, etc.)

El pediatre farà un seguiment de l’evolució clínica
del vostre fill/a. No dubteu
en consultar qualsevol símptoma nou que aparegui o si
noteu un empitjorament.
Poseu-vos en contacte amb el
servei d’urgències (112) si li
costa molt respirar o pateix
una disminució de la consciència.

7
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Enllaços d’interès

• Tots els membres de la família han de rentar-se les
mans amb aigua i sabó amb
freqüència, o fer servir una
solució hidroalcohòlica.

Nº 100

• Si el vostre fill té més de 2
anys i pot portar mascareta, feu que la porti posada
quan estigui amb el seu cuidador a la mateixa habitació o si es mou per la casa. Si
és petit, o no pot portar-la,
l’hauria de dur el cuidador,
i també la resta de familiars
si surt de l’habitació.

www.fersalut.cat

• Si fos possible, hauria d’utilitzar una habitació (amb
ventilació al carrer) i un
lavabo separat dels altres
membres de la família. Netegeu el lavabo sovint.

Gent Gran

Gent Gran

www.fersalut.cat

Menjar amb
poca sal:
un repte
important

Nº 100
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Sovint a les consultes
es recomana seguir
una dieta baixa en sal
(anomenada també
hiposòdica) degut a
diferents problemes
de salut: hipertensió,
malalties del cor,
malalties renals, en
dietes per aprimar-se,
per exemple. Parlem de
consumir menys de 5g de
sal al dia (una cullereta
petita de café) però, a què
ens referim quan ho fem?

Mònica Coll
Infermera
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
@CAPLesHortes

Gent Gran

En general, tot i no ser conscients, es té tendència a consumir molta més sal de la
recomanable, i amb facilitat
s’acaba consumint uns 10g al
dia.
El gust és un sentit educable,
i es va formant al llarg del
temps, en funció dels nostres
hàbits de consum. Per tant,
reduir la sal de l’alimentació

també necessitarà un període
d’adaptació al nostre paladar.
Necessitem un mínim de sal
a la dieta, perquè és la principal font de sodi al nostre cos
(el 90%) i el sodi és indispensable per la nostra vida, però
en petites quantitats. No oblidem que molts aliments processats ja porten sal/sodi en
la seva composició.

Recomanacions que us poden ajudar

Enllaços d’interès

https://canalsalut.gencat.cat
secció: Vida saludable -> alimentació

www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es
secció: Conoce la sal

www.aecosan.msssi.gob.es
secció: AECOSAN -> docs
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Us animem a que us fixeu
en la sal de la vostra alimentació i progressivament aneu reduint-la!

Dades de referència:
• Aliment reduït de sal:
etiquetat com el 25% de
reducció, comparat amb
un aliment similar
• Molta sal: 1,25g per cada
100g
• Baix en sal : 0,30g per cada
100g
• Molt baix contingut en sal:
0,10g per cada 100g
• Sense sal: 0,01g per cada
100g.

Nº 100

• En els restaurants demanar
que ens preparin, si es pot,
el plat sense sal o amb la
salsa a part per poder posar la quantitat adequada a
posteriori.
• Reduir el consum d’aliments molt rics en sal:
reduir la freqüència i
comprar els que contenen
menys sal en la seva composició.
• Consumir poques begudes
amb gas.
• Les salses en general tenen
molta sal, especialment la
de soja.

Les etiquetes dels
aliments ens informen dels
nutrients. Normalment ve
expressat en relació amb
100g d’aquell aliment, i ho
expressa amb el concepte
SAL. Si en alguna etiqueta
ens trobéssim detallat el
sodi (en lloc de sal), aquella
quantitat s’ha de multiplicar
per 2,5. Sodi x 2,5 = SAL.

www.fersalut.cat

• Afavorir un consum baix
de sal des de la infància.
• Reduir els aliments processats: snacks, aperitius, conserves, precuinats.
• Augmentar la freqüència
del consum de fruites i verdures.
• No afegir sal durant el procés de cuinat, i afegir-la
posteriorment.
• Augmentar l’ús d’altres espècies: orenga, pebre, all,
comí, gingebre, llimona...
• Utilitzar olis amb sabors:
oli de romaní, oli d’all...
• Si s’utilitzen conserves de
verdures i llegums, rentar-les abans.
• Comprar el pa sense sal
(a les fleques sempre en
tenen a la disposició dels
clients).

Informació
detallada a les
etiquetes

Família

Família

www.fersalut.cat

Què són les
“agulletes”?

Tots, després de
fer alguna activitat
física intensa, hem
dit alguna vegada
“tinc agulletes” però
què són realment?

Nº 100
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Dra. Rosa Fortià i Camós
Especialista en medicina familiar
i comunitària
Albera Salut
@AlberaSalut

Família

La miàlgia tardana postesforç
o tiretes (conegudes col·loquialment com a “agulletes”),
en anglès DOMS (Delayed
Onset Muscular Soreness), es
tracta d’un dolor que apareix
a les 24h d’un sobreesforç
muscular i dura entre 2 i 5
dies. Habitualment s’acompanyen de fatiga.
Les tiretes són un mecanisme
d’adaptació a l’exercici, confereix un episodi de protecció al

múscul, aconsegueix posar-lo
a punt per afavorir el mateix
esforç per la següent ocasió.
No està demostrat que els
estiraments previnguin o calmin la seva aparició, ni abans
ni després de l’exercici.
No ho podem confondre amb
les rampes, que són uns espasmes musculars dolorosos
i localitzats, de breu duració
i causa desconeguda, que milloren amb estiraments.

3. Prevenció. S’ha d’augmentar la intensitat de
l’exercici que es practica
com a màxim un 10%
sobre l’esforç muscular
habitual per setmana,
evitant sobreesforços en
ambients especialment
humits i calorosos. Els
estiraments no prevenen
les tiretes!

11
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El descans i la hidratació
amb aigua bicarbonatada
és el tractament indicat en
casos lleus

2. Atenció a les complicacions! Aquestes són
sempre precoces, abans
de les 24h. La síndrome
es produeix en les primeres hores de l’esforç
en escaladors, corredors,
futbolistes i altres esportistes, i afecta els músculs
predominants en cada
esport. Típicament, hi
ha molt dolor en repòs i
a l’estirament passiu es
visualitza el compartiment
a tensió. Si evoluciona el
quadre, els polsos deixen
d’estar presents i l’extremitat apareix pàl·lida, el
diagnòstic és hospitalari
i necessita alliberació
quirúrgica urgent.

Nº 100

És un mecanisme defensiu
del nostre organisme, reversible i transitori, destinat a
limitar l’esforç i afavorir la
recuperació. És un símptoma
que serveix per protegir-nos,
i produeix una necessitat ineludible de disminuir la intensitat de l’esforç.

La fatiga pot començar entre 4 y 24 hores després de
l’exercici extenuant i de més
durada que l’habitual, com
per exemple una marató. És
més freqüent en persones
amb falta de forma física, sobretot el sobreesforç puntual
en esportistes habituals (una
marató popular en persones
que corren 20 min al dia, per
exemple). Entre els factors
predisposats es troben la diabetis i el consum previ de
fàrmacs, com estatines i antiinflamatoris. En casos greus
pot haver-hi agitació, vòmits,
febre i fracàs renal, encara
que són molt poc freqüents.

1. I si em prenc un paracetamol? Els fàrmacs no funcionen en aquests casos. El
mecanisme d’actuació no
és antiinflamatori, pel que
no té sentit clínic donar
antiinflamatoris. Tampoc
funciona la magnetoteràpia, els infrarojos, el làser,
els ultrasons, l’acupuntura,
els suplements de ginseng,
les cremes antiinflamatòries ni l’àrnica.
www.fersalut.cat

I la fatiga muscular, què és?

A tenir en compte
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Un projecte ple
de vida
Esteu davant del número
100 del FerSalut. Es
diu de pressa però al
darrere hi ha un munt
de records, vivències
i història. En aquest
article tan especial tinc
la satisfacció de ser jo,
Òscar Autet (membre del
Comitè Editorial des del
número 1), l’encarregat
d’explicar-vos la
trajectòria de la nostra
revista.
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Prèvia a aquesta
primera reunió,
va haver-n’hi una
altra on es va
gestar el projecte
i on no em puc
oblidar del Dr.
Albert Ledesma,
de l’EAP Vic, qui
va ser una persona clau en transPROFES
formar
una
Recordo perfectament
laSIO
NAL
S idea
LLEN PER
enLAun
producte
primera reunióQUE
delVET
primer
TEV
A SALUT
grup que formàvem el Co- positiu, ple de
mitè Editorial. Hi havia la consells i de preSílvia Arpal, de l’EAP Sarde- venció, proper al
nya, la Mª Josep Guinovart, pacient i al bardel CAP Alcover, en Carles ri, gratuït i que
sardenya
Alsina, de l’EAP Poble Sec, tracta de salut
en Toni Iruela de l’EBA més que de maCentelles, en Jordi Loren- laltia: la revista
te d’ICE Salut i jo mateix, FerSalut.
representant de l’EAP Vic.
En aquell moment érem 5
equips i una editorial.
Mentre escrivia aquest article, he remenat un munt de
material i he descobert una
altra dada molt destacable.
A part dels 100 exemplars,
la revista també compleix
enguany la majoria d’edat:
fa 18 anys que va sortir el
FerSalut número 1 (el juliol
del 2002).
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LA REVISTA DEL VOSTRE EQUIP
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

NÚMERO 1 · JULIOL 2002

www.fersalut.cat

Els professionals de les Entitats
de Base Associativa de
Catalunya treballem cada dia per
millorar la teva salut.
La teva salut és la nostra preocupac
ió. Per això intentem
que els nostres Centres d'Atenció
Primària tinguin els millors
medis humans i materials.

Perquè a nosaltres ens preocup

a la teva salut.

Osona
Sud

Ptge. Pla del Remei, 10-12
Vic
Tel. 93 883 34 43

E
A
P

Alt
Congost

ABS Centelles

Nou de la Rambla, 177
Barcelona
Tel. 93 324 91 00

Pla del Mestre, 7
Centelles
Tel. 93 881 04 85

eap

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SARDENYA

Sardenya, 466
Barcelona
Tel. 93 567 43 80

ALT CAMP OEST

Fonts del Glorieta
Alcover
Tel. 977 76 06 90

Compuesta
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Comitè Editorial 2003

Comitè Editorial Febrer 2016

Comitè Editorial Febrer 2018

www.fersalut.cat
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Precisament el Dr. Toni Iruela va ser el primer director de
la revista i, durant els primers
anys, no només es van incorporar al projecte un munt
d’equips d’atenció primària,
sinó que a més va esdevenir
la revista de salut escrita en
català de més tirada a Catalunya i va rebre el Premi Jaume
Aiguader a la millor comunicació sanitària, l’any 2002.
L’arribada de la crisi, va fer
que alguns equips es veiessin
obligats a baixar del carro i
deixar de fer la revista. Va ser
una etapa on, entre els canvis més destacables, va assumir la direcció el Dr. Roger
Vinyeta, de l’EAP Sarrià. El
gran objectiu d’aquesta nova
temporada va ser que tots els
usuaris dels nostres Equips
d’Atenció Primària autogestionats -les EBAs- tinguessin
accés a la revista.
Va ser un pont cap a l’etapa
actual on els gerents dels
nostres centres van decidir
apostar per uns nous editors
-l’empresa QUAE- que oferien
unes millors condicions adaptades als nous temps. Des del
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2015, la revista ha canviat
cap a un nou format preferentment digital tot i que en
molts centres s’ha conservat
el paper per arribar al màxim
número de persones. Aquesta
nova etapa va començar amb
l’exemplar 66 i fins avui dia
n’és la directora la Dra. Rosario Jiménez, de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi.
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L’adaptació als canvis. Del
paper a la revista digital,
fins al blog de continguts
actual, el FerSalut arriba a
la majoria d’edat en plena
forma. Els 100 exemplars
publicats refermen el
nostre compromís: cuidar
la salut de les persones
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Érika Ruiz
Muralles Salut (CAP Muralles)
Membre del Comitè Editorial
des del gener de 2020
(FerSalut núm.97)
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Sempre m’ha agradat anomenar-la “la revista de tots”
perquè així la considero. Les
nombroses mostres d’agraïment i de suport, els comentaris, les aportacions i
els consells que sovint feu
respecte a aquest reeixit producte fan que, estar al Comitè Editorial sigui un estímul
i una gran satisfacció.

“El dia que em van oferir formar part del Comitè Editorial,
em vaig sentir molt il·lusionada i motivada, sóc referent
de salut comunitària del meu
centre, i per a mi aquesta és
una gran oportunitat. De fet,
fa ben poquet que en formo
part, no arriba a l’any, i el
primer dia que vaig arribar al
Comitè vaig tenir sensacions
molt positives, vaig trobar un
equip de persones que roden
junts de fa anys i amb una
gran qualitat humana, on
m’he sentit molt acollida i on
tindré l’oportunitat d’apren-

www.fersalut.cat

Quins records, quantes reunions, miro fotos antigues i
m’adono que el temps passa
per tothom. Veig a les fotos
nens que ara ja són adults,
veig fotos meves abans de
ser pare, he trobat fotos de
persones que ja no estan entre nosaltres... records que
em fan sentir orgullós de
formar part d’aquest projecte des del primer dia i que la
feina que ha suposat preparar cada número ha esdevingut una tasca il·lusionant i
molt enriquidora, al mateix
temps que m’ha fet sentir
afortunat poder aportar el
meu granet de sorra a cada
publicació.

dre, en grans quantitats, d’un
món, que donada la situació d’emergència viscuda,
ens farà canviar la manera
d’entendre el concepte de
salut. El futur de l’educació
i la promoció de la salut
l’hem de considerar des de la
vessant comunitària, i crec
fermament que la revista,
adaptant-se a les noves
tecnologies i a les noves
maneres de relacionar-nos,
tot agafant com a protagonistes als nostres lectors,
serà una part molt important
de transmissió d’informació
i de difusió de la salut a les
nostres comunitats”.

Trobareu
l’entrevista al
Canal YouTube
Revista FerSalut

Parlem amb els directors de la revista FerSalut
Entrevista al Dr.Toni Iruela, Dr. Roger Vinyeta i Dra. Rosario Jiménez

www.fersalut.cat

Com hem
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Entrevistem a 6
professionals en
representació dels
diferents estaments
que conformen el
nostre equip d’atenció
primària, perquè ens
expliquin com van
viure el primer pic de
l’epidèmia i la posterior
adaptació a la nova
normalitat.

Mercè Aguilar Antón
Comunicació i RSC
Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
@aprimariavsg

Entrevistes a:
Espe Palacios, auxiliar d’infermeria
Esther Llauradó, infermera
José Pérez, infermer pediàtric i coordinador de Pediatria
Laia Vargas, treballadora social
Maria Parer, metgessa de la Unitat d’Atenció a la Complexitat
Ricardo Cañabate, UAAU

Com la Covid-19 va transformar l’atenció primària
La irrupció de la Covid-19 no
ha donat temps als professionals sanitaris a recuperar
l’alè des del març. Les fases i
els protocols d’actuació canvien i amb ells es transforma
la nostra realitat sense treva.
Per reconèixer l’esforç dels
companys i entendre millor
la seva experiència ens asseiem amb ells per fer aquest
recorregut pels mesos de
març a juliol de 2020.
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Davant l’epidèmia, la seguretat va passar a ser una priori-

tat. La Dra. Parer va ser una
de les persones que va liderar aquest camp: “vam veure
que en altres llocs queien molts
professionals malalts i hi havien
CAPs que tancaven perquè no
tenien prou personal per atendre la població. La nostra prioritat va ser muntar un sistema
nou per poder anar a atendre
als domicilis als pacients amb
seguretat”. Les visites a domicili van passar a prendre més
rellevància i fer-se en equip
per reforçar les mesures de
protecció. Esther Llauradó
ens recorda que “va augmentar molt la necessitat tant pel
control de pacients amb patologia crònica, com patologia aguda per Covid-19”.

www.fersalut.cat

Tots coincideixen que la feina va fer un gir radical. José
Pérez: “cada dia l’escenari canviava. Allò que planificaves, a
l’endemà ja no servia”. La restricció de les visites presencials i l’augment de l’atenció
telefònica i telemàtica van
ser els trets més visibles externament. L’allau constant
d’informació nova, que calia integrar i aplicar és un
dels reptes interns que més
recorden els nostres companys. Tot plegat va obligar
als professionals a desenvolupar una munió de tasques
noves i a respondre a la crisi
amb un gran compromís.

Els grans reptes de març i abril

www.fersalut.cat

La incertesa, la urgència,
la dificultat per conciliar la
vida personal i laboral i la
por a contagiar a la família
era allò que més angoixa
provocava a la feina.
Dra. Parer: “ha estat un esforç
de moltes hores de treballar i no
poder desconnectar, perquè te’n
vas sabent que encara hi ha molta feina i encara que facis més
hores, no l’acabes. I després no
pots tenir el suport de la família
propera”.
Laia Vargas: “tot era urgent i
els professionals no teníem les
eines suficients. La gent estava

molt apurada i no entenia que
era una situació nova per a tothom”.
Esther Llauradó: “va ser difícil adaptar-nos a aquesta manera de treballar sense contacte
presencial i amb tantes mesures
de protecció”.
Ricardo Cañabate: “quan
vam fer les PCR a les residències
en coordinació amb Vall d’Hebron va ser una setmana molt
dura, no només per l’estrès, sinó
també per l’impacte psicològic.
Vaig veure coses que pensava
que mai veuria, tant a l’hospital
com a les residències”.
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Què ens ha ajudat a portar millor la crisi
El treball en equip, una comunicació fluida, el suport i la
creativitat dels companys han
estat els principals pilars. Tal
com ens explica Espe Palacios
“quan cadascú treballa tancat
a la seva consulta, no veu tant
la tasca de la resta”. Aquesta
experiència ha donat visibilitat a la contribució de tots els

estaments al bon funcionament del CAP.
La coordinació també ha estat
essencial de portes cap en fora.
Laia Vargas remarca la importància de la comunicació estreta
“amb altres treballadores socials d’altres CAP, la del Consorci
de Barcelona i d’altres EBA. En

qualsevol situació que no sabies
com gestionar, podies consultar-les i entre totes ajudar-nos”.
La comunitat també ha jugat
un paper molt rellevant. José
Pérez destaca les múltiples
donacions de material de protecció i Laia Vargas l’acció del
veïnat creant xarxes de suport.

Els reptes de la nova
normalitat

Com ens preparem per a la tardor?
www.fersalut.cat

La coincidència de les malalties respiratòries d’hivern
amb la Covid-19 a la tardor
preocupa molt als professionals de la salut. Tots els
entrevistats
coincideixen
en recomanar la mateixa re-

cepta: distància, mascareta,
rentat de mans, fonts d’informació oficials i pensar
que és una carrera de fons;
segurament haurem de conviure amb el coronavirus
uns anys.

Enllaços d’interès
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Dra. Parer: “fer veure a qui no ha
tingut contacte amb aquesta realitat que és una cosa molt seriosa i que cal seguir les mesures de
protecció... és una lluita diària”.
“Hem d’evitar que es torni a un
aïllament, perquè és dolent per a
tothom”.
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La divergència entre la visió de
l’epidèmia de sanitaris i ciutadania és allò que apunten com
a més complicat a la nova normalitat. Han treballat molt dur,
se senten desgastats i es troben
davant la perspectiva d’haver-s’hi
de tornar a enfrontar sense haver
pogut recuperar l’alè.
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