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Editorial
Moltes raons per
vacunar-nos
Donem la benvinguda a
l’any nou tot esperant que
aquest sigui l’any en què
veurem el principi de la fi de
la pandèmia de COVID-19.
Hem deixat enrere un any
que no oblidarem, un any
de patiment per a tothom,
però, sobretot, per als que
han emmalaltit o han viscut la pèrdua de familiars i
persones estimades en circumstàncies especialment
doloroses. També per als
que han patit de manera
directa la crisi econòmica
derivada de la pandèmia.
Un any duríssim, no cal dirho, per als professionals sanitaris, que han conviscut
diàriament amb l’angoixa,
la tensió, la por i l’esgotament físic i emocional,
mentre donaven el millor
d’ells mateixos en aquesta
crisi sense precedents. Donem, doncs, la benvinguda
al 2021, amb l’esperança
que simbolitzen les primeres dosis de vacunes administrades a Catalunya i a
altres països del món.

Aquest és,
però, només
el començament d’una
cursa de fons
que ens continua exigint
a tots paciència,
resiliència, responsabilitat i molta solidaritat. La situació continuarà sent molt crítica durant
molts mesos, cal tenir-ho present. Davant nostre, tenim el
repte d’assolir la immunitat
de grup, gràcies a les vacunes
obtingudes en temps rècord,
fruit d’un esforç de la comunitat científica internacional
sense precedents. En aquest
repte, cadascú de nosaltres
hi té un paper a jugar.
Més enllà de mantenir les
mesures universals de prevenció ja conegudes (reducció de la interacció social,
distància, rentat de mans,
mascareta i ventilació d’espais), no ens podem permetre desaprofitar l’oportunitat de vèncer el virus

que ens brinda la vacunació.
Vacunar-nos, cadascú en
el moment que ens toqui,
seguint les prioritzacions
establertes, és el gest més
solidari que tots nosaltres
podem fer aquest nou any.
Les vacunes han salvat milions de vides el darrer segle,
no ho oblidem. Tenim moltes raons per vacunar-nos:
recuperar les abraçades,
les trobades amb amics i
familiars, la feina… Fem el
possible per recuperar tot
allò que ens omple la vida i
aprofitem per repensar, entre tots, tot allò que aquesta
crisi ha demostrat que potser cal canviar.
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Malsons i terrors
nocturns

La vacuna contra la
Covid-19

Els trastorns del son
són molt freqüents en la
infància i l’adolescència,
entre ells els malsons i
els terrors nocturns. Us
expliquem què són, en
què es diferencien i com
podem prevenir-los.

A diferència d’altres vacunes, la vacuna contra la
Covid-19 genera preguntes i incerteses. En aquest
article aclarirem alguns
dubtes, perquè informar
bé és indispensable per
combatre les pors.
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Ecografia pulmonar en la
malaltia per Covid-19

UCI social davant la
Covid-19

En l’abordatge de la malaltia per la Covid-19, l’ús de
l’ecografia pulmonar permet
obtenir informació al professional mèdic, de manera
ràpida, per a valorar alguns
problemes respiratoris i cardíacs.

L’emergència social ha esclatat en paral·lel a la crisi
sanitària. La pobresa creix i
ataca als més vulnerables.
Banc dels Aliments travessa
el seu pitjor moment per l’alt
increment de persones que
necessiten ajuda.
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Parlem sobre l’emergència social arran de la COVID-19
Entrevista a la Sra. Rosa Flos Bassols, Responsable Centre d’Estudis del
Banc dels Aliments de Barcelona.
Revista impresa en paper reciclat
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Els trastorns del son
són molt freqüents en la
infància i l’adolescència.
Es poden dividir entre
disòmnies, que són les
alteracions relacionades
amb la quantitat i qualitat
del son, i les parasòmnies,
que són trastorns de la
conducta produïts durant
el son. És en el grup
de les parasòmnies on
podem trobar els terrors
nocturns i els malsons,
uns dels trastorns més
freqüents. A continuació
us els detallem.

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

Infants

Què són els terrors
nocturns?
Generalment estan relacionats amb la higiene del
son, de manera que si no
es dorm les suficients hores
o no hi ha un horari establert, pot afavorir l’aparició d’aquests. També poden
aparèixer per febre o malaltia, per efectes secundaris
d’alguna medicació o per
estrès.

Com hem d’actuar?

5
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culpable. És important també mantenir una bona higiene del son. Generalment, els
terrors nocturns acostumen
a desaparèixer a mesura que
el nen va creixent, però si es
produeixen de manera molt
habitual sempre és aconsellable comentar-ho amb el
seu pediatre habitual.

| 2021 |

La millor opció és no despertar el nen i esperar que
el terror nocturn passi. Ens
mantindrem al seu costat
per evitar que es faci mal
si s’agita. Com ja hem comentat abans, generalment
quan es desperten no solen
recordar el que ha passat la
nit anterior, de manera que
l’endemà no s’ha de renyar
al nen ni se l’ha de fer sentir

Nº 103

Pot semblar que l’infant
està despert, ja que manté
els ulls oberts i la mirada
fixa, però en realitat continua adormit, motiu pel
qual no és conscient del que
està succeint i no respon a
cap estímul extern. A més a
més, quan es desperten no
acostumen a recordar res
del que ha passat.

Per què apareixen?

www.fersalut.cat

Els terrors nocturns són
trastorns del son en els
quals una persona es desperta ràpidament en un estat atemorit. Habitualment
apareixen durant el primer
terç de la nit i acostumen
a tenir una durada de pocs
minuts, resolent-se espontàniament. Poden ser hereditaris i són més comuns entre els 3 i 7 anys. Acostumen
a començar amb un crit o
plor intens i s’acompanyen
d’una respiració ràpida,
sudoració, taquicàrdia...

www.fersalut.cat
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Què són els malsons?
Els malsons són somnis que
produeixen por o ansietat.
Generalment els infants es
desperten molt espantats i
són capaços de descriure el
malson amb detall, com si
ho haguessin viscut de veritat. Després els costa tornar a
agafar el son, ja que continuen estant nerviosos
i alterats durant
una estona. A vegades inclús aquest
malestar pot anar
acompanyat
de
sudoració i taquicàrdia. Tot i que
es poden produir
durant qualsevol
moment de la nit,
el més habitual és
que es produeixin
durant l’últim terç.
Acostumen a començar entre els 3
i 6 anys, i són molt
freqüents entre els
6 i 10 anys.

Per què es produeixen?

Com hem d’actuar?

Es poden produir degut a estrès per alguna experiència
emocional (episodis traumàtics, veure pel·lícules o
llegir contes de por...) i també per son insuficient o per
alguns medicaments.

D’entrada, tranquil·litzar a
l’infant i recordar-li que la
situació que ha viscut ha sigut un malson i no ha passat de veritat. És bo també
quedar-nos al seu costat per
transmetre’ls calma. També se’ls hi pot
deixar algun
peluix o algun
objecte
amb
el qual se sentin segurs, o
deixar alguna
petita llum encesa. Per prevenir l’aparició
de
malsons
és important
mantenir una
bona higiene
del son i evitar
pel·lícules
o
contes de por
abans d’anar a
dormir.

Infants

www.fersalut.cat

Últim terç de la nit

No

Sí

EDAT HABITUAL

3-7 anys

6-10 anys

ANTECEDENTS
FAMILIARS

Habitualment sí

No necessàriament

Bona higiene del son

Bona higiene del son

CONSCIÈNCIA DEL
QUE HA PASSAT

PREVENCIÓ

• És important mantenir
una regularitat en els
horaris del son.
• A l’hora d’anar a
dormir, cal crear un
ambient agradable i
relaxat.
• Pot ajudar agafar la
rutina després del
bany o llegir un llibre.
• Cal evitar els estímuls
com jocs actius o
exercici físic. També
l’ús de pantalles de
dispositius mòbils o
la TV.
• I evitar històries de
por abans d’anar a
dormir.
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Primer terç de la nit

APARICIÓ

Com aconseguir
una bona higiene
del son?

| 2021 |

Malsons
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Terrors nocturns

Gent Gran

Gent Gran
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La vacuna
contra la
COVID-19
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Informar és bàsic,
però informar bé
és indispensable

Per fi ha començat la
vacunació contra la
COVID-19 i, a diferència
d’altres vacunes, tot
són preguntes, dubtes i
incerteses. En aquestes
línies intentarem aclarir
tot el que realment estigui
contrastat des del punt
de vista científic.

Els primers a vacunar-se
A banda dels professionals sanitaris, a Catalunya
la campanya de vacunació contra la COVID-19 ha
començat a les residències, ja que les persones
grans són les més vulnerables de patir complicacions greus si contrauen la malaltia.

Com s’ha pogut
obtenir una vacuna
en només 10
mesos?
No es partia de
zero. Feia anys que ja
s’estudiava una vacuna
amb aquest mecanisme
d’acció i per virus similars.
250 grups científics i de
recerca a escala global han
participat coordinadament per
desenvolupar la vacuna contra la
COVID-19, i s’ha fet una gran inversió
econòmica internacional.

És segura?

Núria Martí José
Infermera
EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
@CapSarria

Sí. El procés d’investigació ha estat observat amb
rigorositat per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i té l’aprovació de
l’Agència Europea de Medicaments (EMA), la qual té un
paper molt important a l’hora
de permetre’n el desenvolupament, la distribució i
l’aplicació.

Gent Gran

Vacunació COVID-19 a professionals del CAP Sarrià

Com actua?

Té efectes secundaris?

A tota la població. Però en
embarassades i nens no hi ha
prou estudis pel que de moment no es recomana. Està
contraindicada en al·lèrgics al
polietilenglicol.

Sí. No serien prioritàries,
però s’ha vist que la immunitat de la vacuna és més
duradora que la immunitat
natural.

De ben segur que anirem coneixent més sobre el tema i
ens haurem d’actualitzar per
poder seguir informant, perquè informar és bàsic, però
informar bé és indispensable
per combatre les pors.

https://www.who.int/es
secció: Centro prensa -> Coronavirus

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z
secció: Vacuna COVID-19 -> Ciutadania

Enllaços d’interès

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z
secció: Vacuna COVID-19
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S’han de vacunar les
persones que han
passat la COVID-19?

Teníem moltes ganes que
arribés aquest moment i ja
ha arribat. Ha estat gràcies a
les vacunes que s’han aturat
altres pandèmies i erradicat
malalties. La immunitat que
t’aporta la vacuna et protegeix a tu i també a aquells que
no es podran vacunar, com
dones embarassades, o els
que malgrat que es vacunin
no desenvoluparan immunitat, com algunes persones
grans o immunodeprimides.

| 2021 |

A qui està
indicada?

Pot tenir-ne, però generalment són lleus i comuns a
altres vacunes: dolor a la zona
de punció, febrícula...

Nº 103

algun moment estem en contacte amb el virus, ja tenim
les defenses fetes. La vacuna
d’Oxford/AstraZeneca també
té dues dosis, però és diferent
a les dues vacunes anteriors:
utilitza un virus debilitat,
concretament un del refredat
comú dels ximpanzés, el qual
està modificat genèticament
ja que conté la informació
genètica per produir algunes proteïnes del virus de la
COVID-19 amb l’objectiu de
crear immunitat en el cos on
s’injecta.

www.fersalut.cat

Entre totes les vacunes que
s’estan desenvolupant actualment n’hi ha 3 de disponibles.
La vacuna de Pfizer/BioNTech
i la de Moderna/Lonza, ambdues molt similars ja que no
es componen de virus vius
atenuats, no contenen el virus. Contenen una cadena
d’ARNm (ARN missatger) que
sintetitza la proteïna Spike
que té la superfície del virus
SARS-CoV-2. Això fa que produïm anticossos contra aquesta proteïna 2-3 setmanes després de la segona dosi i, si en

Família

L’ecografia
pulmonar en la
malaltia per la
COVID-19

L’arribada de la pandèmia
de COVID-19 ens ha
obligat a repensar la
manera com atenem
alguns problemes de
salut per tal adaptar-nos
a la nova situació. Un
aspecte novedós és la
introducció de l’ecografia
pulmonar en l’abordatge
de la malaltia per
COVID-19.

Manuel Campíñez Navarro
Metge de família
EAP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

L’ecografia pulmonar és
una tècnica que permet
obtenir informació
complementària al
professional mèdic,
de manera ràpida,
per a valorar alguns
problemes respiratoris
i cardíacs. Es poden
prendre decisions
sobre com atendre a la
persona malalta, doncs,
des de la primera
valoració. En particular
sobre la gravetat del
cas i la necessitat o no
d’un recurs hospitalari.

Família

Una imatge
“fantasma”

En l’abordatge de la malaltia
per la COVID-19, l’ecografia
pulmonar presenta alguns
avantatges respecte altres tècniques, com ara:

sures de seguretat (EPI,
pantalles, mascaretes...).
• És més fàcil de desinfectar que una TAC.

Enllaços d’interès

https://apsalut.cat/2020/06/12/
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• Es pot fer el seguiment
del pacient, detectant de
manera fiable millora o
empitjorament amb el
pas dels dies.

| 2021 |

• Disposem
d’aparells
portàtils (sondes wifi)
que faciliten la tècnica
en un context d’atenció
incòmode per les me-

La formació de
professionals en l’ús de
l’ecografia pulmonar als
CAP és factible en formats
semipresencials, i es
promou i es facilita des
de la Societat Catalana
de Medicina Familiar i
Comunitària
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• Es fa al costat del pacient, inclús al domicili,
de manera que es poden
evitar desplaçaments de
persones que poden infectar.

• És igual de sensible que
una TAC, i més sensible
que una radiografia.
Això implica que permet detectar la pneumònia més precoçment,
i descartar-la quan no hi
és.

• És innòcua, no irradia.

www.fersalut.cat

Més avantatges per a pacient
i professional

En l’ecografia pulmonar,
a diferència de l’ecografia abdominal o cardíaca,
el professional no veu
la representació real de
l’òrgan que està avaluant de manera directa,
com passa amb el fetge o
una vàlvula del cor. El que
s’interpreta són distorsions produïdes per l’aire
dels pulmons en la imatge, i aquestes imatges
corresponen a patrons de
normalitat o, per contra,
suggestius de patologia.
Per això, si cal aprofundir més en el diagnòstic,
poden ser necessàries
altres exploracions més
específiques com la TAC.

Salut
L’emergència
social i el
col·lapse de
les UCI socials
davant la
Covid-19

L’emergència social
provocada per la COVID-19
ha esclatat en paral·lel
a la crisi sanitària,
empitjorant les condicions
de vida de persones en
situació de vulnerabilitat
i afectant a d’altres de
manera sobrevinguda
i amb conseqüències
significatives.

Olalla Montón Lozano
Treballadora Social Sanitària
CAP Roger de Flor - EAP Dreta de l’Eixample
@caprogerflor

Salut

Amb l’aparició d’aquesta
pandèmia, el conjunt de la
població i professionals hem
vist com el sistema sanitari
va arribar al punt del col·lapse, afectant a la disponibilitat de llits d’UCI i d’hospitalització. Mentrestant, i en
silenci, s’ha anat gestant la

crisi social, portant pèrdues
massives de llocs de treball,
la contracció de les economies i una pèrdua de mitjans
de subsistència.
Encara és aviat per a mesurar els efectes socials de la
Covid, però un aspecte clar

és que la pandèmia està
profunditzant les diferències socials i el cop més fort,
segons els experts, recaurà
sobre els més vulnerables,
no només pels efectes econòmics, sinó també perquè
estan més exposats a contagiar-se.

La pandèmia ataca als més vulnerables

El 17 d’octubre va ser el “Dia
Internacional per a l’Erradi-

cació de la Pobresa”, aquest
any, cobra especial rellevància si tenim en compte les
dades del Tercer Sector i el
Banc d’Aliments a on retraten una situació “al límit”
perquè als usuaris que habitualment atenien, s’hi han
sumat set-centes mil per-

sones. Les conegudes “cues
de la fam” creixen enormement, davant dels ERTES,
els ERE, la manca d’ajudes,
la lentitud dels tràmits i la
fi dels estalvis de moltes famílies que s’han vist sense
ingressos durant els darrers
mesos.

www.fersalut.cat

La Covid-19 afecta per igual a
tothom en clau de salut, però
en termes socioeconòmics,
no afecta a tots per igual degut a les desigualtats entre les
classes socials.

Pobresa i gènere
La pobresa creix al
ritme dels contagis de
Coronavirus, fet que
provoca la saturació i
col·lapse en aquest cas, de
les “UCI Socials”

GENER - FEBRER

https://www.unwomen.org/en
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Enllaços d’interès

vant d’aquesta incertesa i el
creixent col·lapse de les UCI
Socials, cal que les administracions públiques destinin
diners a l’emergència social
i de manera equiparable als
destinats per a l’emergència
sanitària. Calen polítiques
públiques que puguin garantir els drets socials i les oportunitats a les persones més
vulnerables.

Nº 103

L’augment de la pobresa ocasionat per la pandèmia farà
visible la bretxa de la mateixa entre gèneres, més dones
que homes cauran a la pobresa extrema. Un informe
publicat recentment demostra que la pandèmia sumirà
a 96 milions de persones
en la pobresa extrema l’any
2021, de les quals, 47 milions són dones i nenes. Da-

Salut
“Per a molts,
la nova
realitat és
una nevera
buida”
La Campanya del Gran
Recapte d’Aliments 2020
va fer evident la situació
de precarietat alimentària
que pateixen moltes
famílies des de la irrupció
de la Covid-19. El 2021
tampoc serà un any fàcil,
per això cal l’ajuda i la
solidaritat de la ciutadania
per poder garantir el
repartiment d’aliments a
totes les persones que ho
necessiten.

L’entrevista
Parlem sobre l’emergència social arran de la
COVID-19
Entrevista a la Sra. Rosa Flos Bassols, Responsable
Centre d’Estudis del Banc dels Aliments de
Barcelona.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Salut

Sense ingressos per allò més bàsic
Des de l’inici de la pandèmia
per la Covid-19, cada vegada
més persones que no havien
fet mai ús de Serveis Socials
es troben sense recursos per
allò més bàsic, alimentar-se.
A conseqüència de la creixent
demanda d’aliments, que ha
augmentat en més d’un 40%,

els Bancs dels Aliments travessen
el pitjor moment
des de la seva creació, amb xifres
rècord de persones ateses que
necessiten ajuda
per poder tirar
endavant.

Enllaços d’interès

https://www.bancdelsaliments.org/ca

https://www.bancdelsaliments.org/ca/donacio/
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Amb l’ajuda i la solidaritat
de tothom podem contribuir
a fer que l’activitat de Banc
d’Aliments no s’aturi i se segueixin repartint aliments a
les persones més necessitades.

En moments d’emergència
social, cal ser més solidaris
que mai per continuar
repartint aliments a les
persones més vulnerables

| 2021 |

Els aliments s’aconsegueixen
a través de les subvencions
rebudes de la Unió Europea,
també de la recuperació d’ali-

ments evitant el
seu malbaratament (fruites i verdures del
sector agrari, productes de
la indústria alimentària rebutjats pels circuits comercials, d’empreses de restauració…), i sobretot gràcies a les
donacions de la ciutadania i
de les empreses (recollides
d’aliments o donacions monetàries).

Nº 103

Des de la seva creació l’any
1987, el Banc dels Aliments
lluita contra el malbaratament alimentari, recollint i
recuperant excedents alimentaris aptes pel consum humà i
fent-los arribar a persones en
situació de precarietat alimentària, mitjançant la xarxa
d’entitats socials adherides
per tot el territori (de consum
-menjadors socials, residències, pisos tutelats…- o de repartiment d’aliments).

www.fersalut.cat

Banc dels Aliments, 30
anys aprofitant aliments de
manera solidària

www.fersalut.cat

Gestors
covid
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Nous perfils
professionals
per fer front a la
pandèmia
Què has de fer
si has estat un
contacte estret d’un
cas de covid-19?
Trucar al CAP. Si
tens símptomes,
s’encarregarà
medicina de família
o infermeria. Si no
en tens, el que cal
posar en marxa no és
l’assistència mèdica,
sinó els mecanismes
per frenar el contagi.
Aquesta és tasca dels
gestors covid.

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

Quina és la tasca dels
gestors covid?

| 2021 |
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Per donar suport en el
cribratge de casos, gran
part de la unitat d’atenció a
l’usuari ha rebut una formació
específica per aplicar els
protocols de gestió de la
covid-19. D’aquesta manera
en atendre les trucades
que rebem al centre, poden
detectar quan un cas es
considera de risc, identificar
quan cal programar una prova
diagnòstica (i programar-la)
i informar als pacients de les
pautes a seguir.
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Els gestors covid rastrejadors
han estat contractats i
formats específicament per
fer el rastreig de contactes
entre els pacients assignats al
nostre CAP i fer la declaració
de casos a Salut Pública
en coordinació amb l’equip
assistencial del centre.

www.fersalut.cat

Al nostre CAP tenim 2 tipus de
gestors covid, els rastrejadors
i els encarregats d’atendre
les trucades de pacients que
expliquen un contacte estret
amb un cas de covid-19
positiu.

Per què s’ha creat aquesta figura?

www.fersalut.cat

El gran volum de trucades
referents a contagis de coronavirus va fer necessari
que la unitat d’atenció a
l’usuari comptés amb una
formació específica per
aplicar els protocols oficials de detecció i gestió de la
malaltia. La tasca dels dos

Com beneficia
a les persones
usuàries?
La feina dels gestors permet que puguem atendre més ràpidament a la
població per poder frenar els contagis. Les intervencions dels gestors
són menys complexes, ja
que no impliquen atenció
clínica, pel que són més
ràpides. Aquesta reducció
del temps d’espera disminueix la incertesa i el perill de propagació.

Nº 103
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tipus de gestors covid de
control de contagis permet
que els professionals de medicina i infermeria tinguin
més temps disponible a les
seves agendes per aquelles
persones que tenen símptomes, siguin o no de coronavirus SARS-CoV-2.

Què és un contacte estret?
Tal com indica /Salut, “els
contactes estrets són les
persones que han compartit
espai amb un positiu de covid-19 a menys de 2 metres
de distància, durant més de
15 minuts, sense protecció i

des de les 48 hores prèvies
a l’inici dels símptomes. Si la
persona positiva no ha tingut
símptomes, es tindran en
compte les 48 hores prèvies
a la realització de la prova diagnòstica”.

La importància de l’aïllament
Si una persona ha estat un
contacte estret, s’ha de quedar a casa i trucar al seu centre d’atenció primària per
notificar el cas. La necessitat
d’aïllament no comença en
fer-se la prova diagnòstica,
sinó quan apareix el risc
d’haver-se contagiat de covid-19.

És molt important tenir en
compte que si hi ha hagut
risc de contagi, encara que la
PCR sigui negativa, cal man-

tenir l’aïllament. La PCR es
farà durant aquests 10 dies
de quarantena. L’aïllament
és essencial per trencar les
cadenes de transmissió. Això
significa que si hem d’estar
aïllats a casa, també ho hem
d’estar de la resta de convi-

vents. Cal recordar que els
àpats són moments d’elevat
risc de contagi.
Seguir aquests procediments
és clau perquè puguem detectar nous contactes i frenar els contagis.

19

Nº 103

CoV-2 de la Generalitat de Catalunya trobareu tota la informació
sobre els protocols i mesures vigents, així com consells per prevenir la malaltia.

http://www.fersalut.cat
El teu CAP -> Vallcarca

http://www.fersalut.cat
El teu CAP -> La Meva Salut

Enllaços d’interès

GENER - FEBRER

Per tal d’evitar la desinformació i
la propagació de notícies falses,
el millor és consultar les fonts
d’informació oficials. Al web
Canal Salut Coronavirus SARS-

| 2021 |

Evitem la desinformació

https://canalsalut.gencat.cat/ca
Salut A-Z -> Coronavirus

www.fersalut.cat

Quan es fa una prova PCR al
nostre CAP, si el resultat és
positiu, s’informa via telefònica en 24h per un professional assistencial. Si és negatiu, el pacient rep un SMS en
48h i a més pot consultar els
resultats a La Meva Salut.

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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