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PRESENTACIÓ DE LA NOVA METGESSA

Hola a tothom:

Em dic Irene Sánchez i Sánchez, i des del dia 16 d’octu-
bre del 2006 sóc la metgessa de capçalera de Verges.

Agraeixo a la revista del poble l’oportunitat que em dóna 
de poder apropar-me a la gent des d’una perspectiva 
diferent. El fet de convertir-me en metgessa d’una po-
blació rural representa per a mi la veritable realització 
d’un somni d’infantesa. La mare sempre m’explica que, 
d’ençà que tenia tres anys, he tingut molt clar que volia 
ser metgessa de poble. Parlant des del cor, aquest desig 
no és més que el resum d’una manera d’entendre la 
medicina i, per què no, la vida. El fet de poder treballar 
en una població ben delimitada, conèixer la gent, les 
famílies, et permet tenir una visió global de la persona 
a la qual has d’atendre.

Des que era estudiant, he volgut tenir una visió inte-
gradora del pacient; no m’agrada la visió parcial de 
l’ésser humà –molt necessària en altres aspectes de la 
medicina–; un pacient és tot el que l’envolta, i la seva 
salut serà millor o pitjor en funció d’una sèrie de factors 
externs a l’acte mèdic en ell mateix. En paraules més 
senzilles: m’agrada fer el cafè a la fleca a primera hora i 
donar el bon dia a la gent del carrer; m’agrada caminar 
pel poble i de mica en mica anar coneixent les persones; 
m’agrada tenir al cap el teu historial, i el teu, i el teu... i 
que quan em parlis sàpiga allò què hi ha al darrere i què 
et preocupa.

Ser metgessa d’un poble és un repte, i encara més 
tenint en compte qui haig de substituir. El Dr. Triadú ha 
deixat un forat en el cor de la població, un record inde-
leble: vosaltres heu perdut el vostre metge de molts 
anys i nosaltres hem «perdut» un gran company. Des 
d’aquí, una vegada més, li desitjo molta sort en la nova 
etapa que ha iniciat.

Per acabar, m’heu de permetre unes paraules de record 
pels meus pacients de Torroella de Montgrí, sobretot 
pels més grans. Tura, Maria, Marcel·lina, Martí i tants 
d’altres: sempre us portaré en el cor.
IRENE SÁNCHEZ I SÁNCHEZ
METGESSA

Hi ha diversos factors que poden provocar càries dental. 
Ara bé, se’n pot prevenir la formació amb aquestes 
precaucions:

•  modificant la dieta (reduint sucres);
•  fent augmentar la resistència de la dent (aplicant fluor 
a la consulta i a casa);
•  fent-se una bona raspallada de dents ja des de ben 
petits.

L’inici precoç de la 
raspallada dental es-
tablirà un hàbit que 
durarà tota la vida; 
per tant, és molt im-
portant començar a 
raspallar-se les dents 
des de ben petits.

En el nen més petit 
d’un any, un cop li han erupcionat les primeres dents, 
els pares poden netejar-les-hi amb una gasa o un raspa-
llet tou mullat amb aigua. Per a no deixar-se cap dent, 
s’haurien d’acostumar a començar a raspallar sempre 
en el mateix ordre. La manera més còmoda d’obtenir 
un bon accés a les dents és col·locar el nen estirat i 
amb el cap sobre la falda del pare o la mare. 

A partir de dos anys, la raspallada ideal seria abans 
d’anar a dormir: es pot introduir com a part d’un joc 
(sense pasta de dents). Encara que en aquesta edat 
normalment volen raspallar-se tots sols, un cop ho han 
fet, els pares han de supervisar i netejar les zones que 
ells passen per alt. El més important és que agafin un 
hàbit, que la raspallada es converteixi en una cosa diària, 
com pot ser rentar-se la cara cada matí. Una altra bona 
manera d’introduir aquest hàbit és que els pares es 
raspallin amb els fills, ja que els infants aprenen moltes 
coses per imitació: volen ser com «els grans».

A partir de tres anys, ja podem introduir l’ús de la pasta 
de dents. El que no hem de fer és omplir el raspall 
completament de pasta; la quantitat ideal seria de la 
mida d’un pèsol, aproximadament.

Entre sis i deu anys, el nen s’ha d’anar responsabilitzant 
de manera progressiva de la seva higiene dental; tot i 
això, els pares han de continuar supervisant-la. És molt 
important que la raspallada sigui correcta, ja que a partir 
de sis anys erupcionen al darrere de tot de la boca els 
primers molars definitius, que són uns queixals que 
surten sense que en caigui cap de llet i que ja seran 
per a tota la vida.

CAL RASPALLAR-SE LES DENTS 
JA DES DE BEN PETITS



18

SANDRA FIGUERAS I SOLER
ODONTÒLOGA I ORTODONTISTA

Gener 2007

L’ARTROSI

A mesura que anem fent anys, a part dels canvis que 
podem veure en l’aspecte, la postura, etc., també hi 
ha canvis en el nostre interior.

En el nostre cos hi ha els ossos, uns de llargs, uns de 
curts i d’altres plans, tots units pel que anomenem 
articulacions, que ens permeten el moviment, encara 
que algunes es mouen més que d’altres.

Les parts de l’os que formen l’articulació són recober-
tes pel cartílag articular, un revestiment de color blanc 
nacrat i brillant.

Parlem d’artrosi quan hi ha un desgast d’aquest cartílag 
articular, és a dir, un envelliment o degeneració (-osi) 
de l’articulació (artro-).

La causa principal de l’artrosi és la pèrdua de movi-
ment, associat a una atròfia muscular però afavorit 
sobretot pel sobrepès, l’edat, la feina que hem fet o 
bé l’activitat que realitzem, tot i que pot haver-hi uns 
factors hereditaris, hormonals o circulatoris.

El símptoma més important de l’artrosi és el dolor, 
acompanyat de la dificultat per a fer algun moviment, 
encara que no totes les artrosis són doloroses.

L’artrosi la podem trobar en qualsevol articulació del 
cos, malgrat que algunes la pateixen més sovint per 
la sobrecàrrega a què són sotmeses: genolls, malucs, 
mans i canells o la columna vertebral, entre d’altres.

Què hi podem fer?

Primer de tot, intentar prevenir-la mitjançant una vida 
sana en què hi hagi activitat física moderada, dieta 
saludable, etc.; però, si tot i això es presenta, sempre 
que el metge ho consideri convenient, cal tractar-la

El tractament serà bàsicament pal·liatiu del dolor, mit-
jançant diverses tècniques de fisioteràpia (massatge, 
escalfor, aplicació de corrents...) o bé amb l’ajut de la 
medicina alternativa (acupuntura...), dirigides sempre 
a alleujar el dolor i millorar o mantenir la mobilitat, ja 
que el desgast no es pot restablir.

La raspallada hauria de tenir una freqüència d’entre dues 
i tres vegades al dia. La més important és la d’abans 
d’anar a dormir, i una bona manera d’introduir aquest 
hàbit seria raspallar-se les dents tan bon punt s’ha acabat 
de sopar, ja que si el nen, per exemple, es posa a mirar 
la televisió, molt probablement es quedarà mig endor-
miscat i després li farà molta mandra raspallar-se-les 
abans d’anar al llit. L’altra raspallada important és la de 
després d’esmorzar, i per últim, si el nen dina a casa, 
la de després de dinar.

A l’hora de triar un raspall, ja n’hi ha d’especials per 
a infants, que normalment tenen uns filaments més 
tous, un capçal més curt i un mànec més gruixut que 
els dels adults.

Per resumir, podríem dir que el més important és 
introduir l’hàbit de raspallar-se les dents com abans 
millor. En els primers anys de vida té més importància 
adquirir aquest hàbit que no pas el fet de raspallar-se 
bé: amb el temps el nen ja anirà millorant la tècnica fins 
a aconseguir una bona raspallada.

Un altre dia parlarem de quin tipus de pasta i fluor han 
d’utilitzar els infants.

S a l u t  
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ARIADNA RIBAS I FORNELLS
FISIOTERAPEUTA

En aquest article s’explica com un petit error reflectiu 
(miopia, hipermetropia o astigmatisme) o un desajus-
tament dels mecanismes estructurals que formen el 
conjunt del nostre sistema visual poden ser la causa o 
una de les causes de la manca de concentració/atenció, 
que pot derivar en un fracàs escolar. 

Ens basem en la franja d’edat compresa entre dotze 
anys i l’època universitària. A partir d’aquesta edat la 
demanda d’hores de dedicació a l’estudi, l’atenció i la 
comprensió requerides augmenta exponencialment; en 
poques paraules: s’exigeix més esforç.

Descartem els individus que presenten problemes 
oculars de naixement, com ara estrabisme, ambliopia, 

INCIDÈNCIA DELS PROBLEMES 
VISUALS EN EL FRACÀS ESCOLAR

ALBERT PIERA
ÒPTIC

problemes psicomotors i de fixació de la vista, etc., ja 
que quan arriben a les edats proposades ja vénen total-
ment controlats. Ens centrem en els que aparentment 
no presenten problemes visuals. 

La gran majoria de les persones presenten petits errors 
refractius o desajustaments funcionals d’estructures 
concretes que formen el sistema visual; però aquestes 
«mancances» no els impedeixen de veure acceptable-
ment bé, tan de prop com de lluny. 

Aquests petits defectes visuals s’acostumen a mani-
festar en situacions en què requerim una atenció o 
concentració important de la visió, com conduir, mirar la 
televisió o el cinema, treballar amb ordinador, llegir, fixar-
nos en la pissarra, etc. El sistema visual no es estàtic, 
sinó dinàmic, i quan fem alguna d’aquestes activitats es 
modifica per poder enfocar les coses correctament; això 
pot derivar en una sèrie d’incomoditats, com ara mal de 
cap (zona central del front), picor, irritació o sensació de 
sorra als ulls, entre d’altres.

Aquestes incomoditats poden provocar una dificultat 
de concentració i atenció, que en edats d’estudis pot 
derivar en una de les causes de fracàs escolar.

Per tot això, si es nota algun dels símptomes abans 
descrits o simplement per precaució, es recomana de 
fer-se un examen optomètric, ja sigui en un centre òptic 
o bé a ca l’oculista, per tal de descartar problemes. 

Recordem-ho: LES COSES BEN VISTES SÓN MÉS 
FÀCILS D’ENTENDRE. 

En cas d’artrosi més avançada, el metge especialista 
proposarà alguna intervenció quirúrgica, ja sigui de 
neteja i manteniment del cartílag o bé mitjançant 
la col·locació d’una pròtesi per a substituir la zona 
afectada.

Aprofito l’avinentesa per a recordar-vos la importància 
de portar una vida sana i la necessitat de moviment, 
sempre de manera controlada.


