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Els centres d'atenció primària (CAP) de l'Institut
Català de la Salut (ICS) podran avaluar el desenvolupament dels nens amb síndrome de Down gràcies
a unes taules de creixement que detallen els patrons
habituals dels menors en funció de la seva edat. L'eina, desenvolupada per la Fundació Catalana Síndrome de Down després de la recollida sistemàtica
de diverses dades de nens entre  i  anys afectats
per aquesta patologia, inclouen paràmetres com el
pes, l'estatura i el perímetre cranial. Amb les esmentades taules els professionals mèdics podran avaluar de manera automàtica el desenvolupament dels
menors en comparació als gràfics de creixement habituals i disposaran d'una «valoració objectiva» en
funció del diagnòstic, el sexe o l'edat en el moment
de la visita. La síndrome de Down és fruit d'una alteració cromosòmica produïda en el procés de fecundació, que dóna lloc a la presència d'un cromosoma extra. La seva aparició és responsable d'anomalies diverses. Es calcula que a escala mundial una
de cada  gestacions correspon a una síndrome de
Down. A Espanya cada any neixen  nadons amb
aquestes característiques.

PÍNDOLES

ELS CAP FARAN UN CONTROL DE
NENS AMB SÍNDROME DE DOWN
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NOU SORTEIG DE LA TERCERA
PINZELLADA SOLIDÀRIA
El divendres  de novembre a l'antiga Sala Alartis
de Palafrugell, AECC-Catalunya Contra el Càncer va
sortejar una obra de la pintora palafrugellenca Mercè Jofra. La butlleta premiada fou la  i l'afortunada recollia la pintura el mateix dia. L’associació va
voler fer un agraïment a l'artista per la donació i tots
els participants perquè fan possible tenir recursos
per seguir lluitant contra el càncer. GIRONA | DdG

Les infermeres inicien una
campanya per promoure la
professió als nens i nenes
 El sindicat SATSE crea Vera, la infermera, un personatge que

encapçalarà els díptics educatius dirigits a hospitals i centres educatius
GIRONA | F.B.

El Sindicat d'Infermeria SATSE
a través de la Fundació per al Desenvolupament de la Infermeria
(FUDEN) engega una campanya
amb la finalitat de mostrar el treball de la infermeria per cuidar la
salut dels nens. Amb motiu del dia
internacional de la infància, el
sindicat i la fundació presentaran
demà divendres, dia  de novembre, a l’hospital Trueta (
hores) i al CAP Blanes ( hores)
aquesta campanya informativa
d’àmbit nacional per promoure
el benestar infantil a través de la
professió.
L'objectiu és mostrar des de la
infància la importància que té la
infermeria en el nostre benestar i
ajudar que els nens visquin la
seva estada als centres de salut de
la millor manera possible.
Per això, SATSE ha creat Vera, la
infermera, el personatge que és
protagonista dels díptics educatius i lúdics que ha editat i que les infermeres poden utilitzar per distreure i apropar-se a la canalla
durant el seu ingrés.
Aquesta campanya es porta a
terme amb l’especial col·laboració
de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida, al CAP Blanes
de Girona, l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona i l’hospital Joan
XXIII a Tarragona. En aquests cen-
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La il·lustració de la campanya.

El sindicat presenta demà a
l’hospital Trueta de Girona
i al CAP Blanes la campanya
d’àmbit nacional

tres, durant el dia internacional de
la infància, es convocarà la premsa per explicar del que consta la
iniciativa i després es realitzarà un
petit taller amb els pares i nens ingressats.
El personatge protagonista del
taller, Vera, la infermera, serà un di-

buix amb aparença d'esquirol,
que mostrarà als nens i als seus pares que el treball de la infermeria
i les cures pediàtriques són imprescindibles per al manteniment
de la seva salut. Durant el taller, la
infermera distribuirà un díptic
amb passatemps i llapis de colors,
amb els quals explicarà als nens
què significa anar a un hospital o
centre de salut.
Les activitats es completaran
amb la projecció d'imatges i un
rondallaire amb Vera, la infermera, com a protagonista de les cures
que reben els nens. D'aquesta
forma, tant els pares com els seus
fills es familiaritzaran amb les eines de treball de la infermera,
com el termòmetre, les mascaretes, els xarops, els guants, etc.
SATSE i FUDEN també han repartit còpies d’aquests jocs i contes entre les infermeres de tot Catalunya.
Les cures pediàtriques
Les cures pediàtriques són una de
les prioritats del treball de SATSE
i FUDEN. Pel que fa als temes de
cooperació infermera, la Fundació
porta a terme nombrosos projectes per millorar la salut de la infància i reduir la mortalitat infantil en països amb problemes com
per exemple Guatemala, Hondures o Haití.
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EL 23% DELS ADULTS CATALANS
PATIRAN UN TRASTORN MENTAL
El  de la població catalana major de  anys patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida, segons
la Conselleria de Salut de la Generalitat, que ha posat en marxa un pla integral d'atenció a les persones
amb trastorns mentals i addiccions. La consellera de
Justícia, Montserrat Tura, va explicar que es tracta
d'un pla elaborat amb el «consens» dels principals
agents del sector, que permetrà millorar la salut mental de la població i la detecció precoç d'aquestes malalties. BARCELONA | EUROPA PRESS/DdG

TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 CREU ROJA 972 20 04 15 CONSORCI DEL
TRANSPORT SANITARI 972 41 00 10 DEPARTAMENT DE SALUT A LES
COMARQUES DE GIRONA 972 20 00 54 SANITAT RESPON 902 11 14 44
HOSPITAL JOSEP TRUETA 972 94 02 00 HOSPITAL SANTA CATERINA 972 18 26
00 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00 HOSPITAL DE PALAMOS 972 60 01 60
HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 972 26 18 00 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 972
73 00 13 HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA 972 35 32 64 CLÍNICA GIRONA 972
21 04 00 CLÍNICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES 972 57 02 08

Madrid L’Associació d’agorafòbics organitza un viatge per combatre l’ansietat
 Com cada any, des del 2005, l’Associació gironina d’agorafòbics va organitzar un viatge amb caràcter terapèutic
per tal que persones que pateixen aquest trastorn puguin exposar-se a situacions que els provoquen ansietat. La
particularitat d’aquest viatge és que en tot moment els membres de l’associació disposen de l’ajuda de psicòlegs i de
la força del grup per tal de superar les pors. Aquest any es va fer el viatge entre el 13 i el 14 de novembre a Madrid.
Durant tot el cap de setmana, tothom va afrontar aquelles pors més temudes.

