
S a l u t

Una de les
activitats més
eficaces en
medicina, tal
com vàrem
comentar en
parlar de la
vacunació an-
tigripal, és
prevenir el
desenvolupa-
ment de malalties amb senzilles
normes higiènico-dietètiques
adreçades a la població en gene-
ral, és a dir, fer una tasca de pre-
venció.

Fent un símil, podríem dir que, si
per evitar accidents arrangem una
carretera, per prevenir el desenvo-
lupament de malalties cardiovascu-
lars, els professionals en atenció

primària de salut intentem fomen-
tar entre els ciutadans una política
de benestar relacionada amb la
pràctica regular d’exercici físic (ca-
minar una hora al dia, nedar, anar
en bicicleta), una dieta equilibrada
per a prevenir el sobrepès, no fu-
mar i evitar l’estrès perquè no so-
brevinguin malalties cardiovascu-
lars (cardiopaties, accidents vascu-
lars cerebrals) diabetis, obesitat,
hipertensió arterial i d’altres.

Aquesta seria la prevenció pri-
mària, el fet de prevenir el desen-
volupament de malalties potencial-
ment greus amb normes senzilles
i sense l’ajut de cap medicament.

Per desgràcia, moltes vegades hem
de fer una prevenció secundària,
és a dir, ja hi ha hagut un accident i
la «carretera» no s’ha pogut arre-
glar a temps. Llavors, a la persona
que ja ha desenvolupat una com-
plicació cardiovascular (angina de
pit, infart de miocardi, accident vas-
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cular cerebral...), com faríem a la
carretera en mal estat, ens toca de
medicar-la per evitar que se li repe-
teixi o se li agreugi la malaltia. Així
posaríem una tanca en el revolt on
ha caigut el cotxe, arreglaríem el
ferm malmès  per evitar derrapa-
des, etc. A la persona li donarem
medicació per a abaixar el coleste-
rol i controlar la pressió arterial, li
prohibirem el tabac i li vigilarem
l’excés de pes, però mai deixarem
d’animar-la a continuar fent les tas-
ques esmentades en parlar de la
prevenció primària, que són les real-
ment importants a l’hora d’evitar
esdeveniments perjudicials per a la
gent en general. Penseu que les
malalties cardiovascular són, en el
món occidental, la primera causa de
morbimortalitat.

Salut a tothom, i pensem-hi!
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