Especials / Maig 2017

Benestar
& salut

Experts en Nutrició i Dietètica
Av. Verge de Canòlich, 82, AD600 Sant Julià de Lòria
(+376) 842 010
raquidiet@hotmail.com
naturhouse santjulia

El mètode propi NATURHOUSE, basat en la reeducació alimentària, és la solució més efectiva i natural
per a perdre pes. NATURHOUSE posa a la teva
disposició un professional expert en nutrició que
et fa seguiments setmanals gratuïts i et motiva per
ajudar-te a aconseguir-ho i a mantenir-te.

Més de 2.250 centres arreu del món
i un, molt a prop teu
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BENESTAR I SALUT

benestar i salut

La gestació del
turisme de salut

E

xperts mèdics de fora van assentant-se al Principat i comparteixen el mapa del sector
amb els especialistes andorrans, amb clíniques i tecnologia capdavanteres i gestant un tipus de turisme,
el de salut, que volen impulsar i que
amb la vessant medicoesportiva ja està
creixent. Parlem amb aquests doctors i

dels serveis innovadors que ofereixen,
però també d’altres iniciatives privades que omplen buits o mancances de
la sanitat pública, com l’assistència a
domicili. Finalment, el ministre d’Afers
Socials, Xavier Espot, ens parla de les
polítiques que apliquen per fer digna
la vellesa amb noves regulacions per a
la residència i amb l’impuls de l’atenció
domiciliària. Per la seva banda, el ministre de Salut, Carles Álvarez, parla
de la importància de la prevenció
i la promoció de la salut dins del
procés assistencial davant
l’allargament de la vida i la
prevalença de les malalties cròniques. Mentrestant
esperem la reforma sanitària.
Es preveu que es donin pistes de
cap a on anirà el mes que ve.
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carles Álvarez marfany,
ministre de salut

El ministre de Salut opina sobre com adaptar els sistemes de salut a les malalties
cròniques amb la prevenció i promoció de
la salut.
cuida’m, assistència
a domicili
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L’empresa Cuida’m ha creat un
servei d’assistència a domicili per
a una atenció integral a la persona.

visit-m, servei mèdic
garantit les 24 h
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turisme de salut i Benestar
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La responsable del clúster de Salut i Benestar i doctors de fora i del
país parlen del turisme emergent.

prevenir l’oBesitat
infantil

xavier espot,
ministre
d’afers socials
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El ministre d’Afers Socials parla de quines polítiques en residències i assistència
a domicili aplica el Govern perquè la gent
gran tingui una vellesa digna.
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BENESTAR I SALUT

OPINIÓ DE...

carLes ÁLvarez marfany
Ministre de Salut

Adaptar els
sistemes de salut
a les malalties
cròniques
E

ls avenços tecnològics, especialment en el cap de la medicina, i la millora de les condicions socioeconòmiques són els
principals factors d’èxit en l’allargament de l’esperança de vida de la població. L’augment de l’esperança de
vida comporta un augment progressiu de l’envelliment de la població i
en conseqüència un increment dels
pacients amb malalties cròniques.
Quan parlem de malalties cròniques parlem de totes aquelles afeccions de llarga durada i en general de
progressió lenta que no tenen perspectiva de curació. La diabetis mellitus, la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica o
la demència en són alguns exemples
de tothom coneguts.
L’envelliment de la població fa
augmentar la possibilitat de tenir
més d’una malaltia crònica (més
del 50% dels malalts crònics estan
afectats per més d’una patologia).
D’aquesta manera, hem de tractar
persones amb una associació de
múltiples malalties interrelacionades que no tenen cura, l’evolució
natural de les quals és el deteriorament progressiu, amb una disminució gradual de l’autonomia i de la
qualitat de vida.
Segons dades de l’Organització
Mundial de la Salut, les malalties
cròniques són responsables del 63%
de la mortalitat mundial i també són

una important causa d’invalidesa
i pèrdua de qualitat de vida. L’OMS
adverteix que la cronicitat és el problema de salut que demana més
serveis sanitaris i per tant compromet més despesa sanitària. Així, les
malalties cròniques seran la principal causa de discapacitat el 2020, i
el 2030 es doblarà la seva incidència
en persones de més de 65 anys.
Els avenços de la medicina han
convertit en cròniques malalties que
abans eren incurables, i a aquest fet
hi hem d’afegir l’envelliment de la
població a causa d’una baixa taxa de
natalitat. D’aquesta manera ens trobem davant del repte principal dels
sistemes sanitaris dels països desenvolupats: abordar la cronicitat i la
dependència des del començament
de la vida.

mantinguin hàbits saludables i es
facin més responsables de la seva
salut des dels primers anys de vida.
El diagnòstic i el tractament, les
seves aguditzacions i la possible dependència relacionada amb aquestes malalties representen un dels
factors responsables de l’escalada
en la despesa sanitària i social que
s’observa en els diferents països; a
més, generen múltiples impactes
en l’àmbit familiar i afecten la qua-

La prevenció en eL
tractament de La cronicitat

litat de vida de les persones que les
pateixen. És indispensable, doncs,
augmentar l’eficiència del sistema
articulant models de col·laboració
dels recursos sanitaris (curar) i els
recursos socials (tenir cura).
És indispensable transformar els
sistemes articulant-los al voltant del
pacient, tractar els problemes de
salut i de la dependència des d’una
visió global i multidisciplinària, preveient l’evolució natural de les persones i el desenvolupament de les
seves possibles malalties, considerant factors com l’entorn familiar i

Davant d’aquest paradigma és fonamental incloure la prevenció i la
promoció de la salut dins del procés
assistencial. Ara com ara, està absolutament establerta la relació del
tabaquisme, el consum de risc d’alcohol, l’excés de pes, la hipertensió
arterial i la hipercolesterolèmia en
el desenvolupament de problemes
de salut crònics. Aquestes malalties
comparteixen factors de risc modificables i és necessari impulsar accions orientades que les persones

Cal apostar per
la millora de la
capacitat dels
serveis de proximitat

social, fent-les participar, alhora, en
les decisions relatives a la seva salut.
L’administració de la Salut i els
professionals que la conformen han
de redirigir els seus esforços al treball proactiu i coordinat per garantir
la continuïtat assistencial, de manera que les necessitats dels pacients
siguin ateses en l’àmbit i amb els recursos més adequats segons el grau,
la fase evolutiva i les seves condicions personals.
Cal treballar en l’impuls de la
concepció transversal i coordinada
de l’atenció sanitària, apostar per
la millora de la capacitat resolutiva
dels serveis de proximitat i potenciar l’abordatge intersectorial i multidisciplinari dels problemes de salut,
millorant la prevenció, la detecció
precoç, el diagnòstic, el tractament
i el seguiment de les malalties cròniques.
L’èxit de la medicina, derivat
dels avenços diagnòstics, terapèutics i tecnològics, juntament amb
l’augment de l’esperança de vida i
la modificació de les necessitats de
les persones, planteja l’epidèmia de
la cronicitat i el consegüent repte
d’atendre més persones, més grans,
amb més patologies i amb un grau
més elevat de complexitat. En aquest
context és indispensable la transformació del sistema sanitari per donar
resposta eficient a les noves necessitats del pacient.

BENESTAR I SALUT
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BENESTAR I SALUT

Assistència
a domicili

SERVEIS ASSISTENCIALS PROFESSIONALS
Destinat a famílies amb persones dependents i/o
amb discapacitat, amb necessitat de cuidadors
assistencials professionals.
SERVEIS DE PROXIMITAT
Destinat a famílies amb persones dependents i
amb necessitats bàsiques de suport, cura i atenció.
SERVEIS DE SEGUIMENT
Destinats a famílies que ja disposen de personal
a càrrec dels seus familiars.
Av. Dr. Mitjavila, 29, baix 2
AD500 Andorra la Vella
+376 81 66 33
info@cuidam.ad

www.cuidam.ad

Per millorar el benestar amb una
assistència centrada en la persona,
surten iniciatives privades com la de
Cuida’m, una empresa andorrana
de serveis assistencials a domicili.
Des de Cuida’m asseguren que
la fita principal és donar un servei
personalitzat i de qualitat en l’assistència integral a domicili per a les
persones i la seva llar, amb professionals assistencials i per al benefici
de l’empresa i la societat.
Els compromisos adquirits són el
respecte i la sensibilitat envers les
persones, la professionalitat en la
prestació dels serveis i la responsabilitat i la discreció de tots els professionals.
EQUIP PROFESSIONAL
Cuida’m està format per un equip
sociosanitari i multidisciplinari
de professionals assistencials. Els
professionals assistencials han de
passar un rigorós procés de selecció i demostrar la seva experiència.
L’equip humà és l’autèntic valor afegit de la nostra empresa. La formació continuada dels professionals representa el compromís de Cuida’m
amb un servei de màxima qualitat,
tant des del punt de vista professional com humà.
El mètode de treball de Cuida’m
es basa en l’atenció integral i centrada en la persona (AICP) per donar
la màxima qualitat en l’assistència
integral dins la llar, conduït per un
equip sociosanitari.

Cuida’m treballa al costat del seu
client donant un servei professional,
immediat i personalitzat, amb una
contractació flexible i a mida per disposar d’un professional assistencial
a domicili.

El mètode de treball
es basa en l’atenció
integral i centrada
en la persona
El servei personalitzat de Cuida’m
és la unió d’una assistència bàsica:
realització de tasques quotidianes
relacionades amb el benestar del
client, i d’una assistència per a la
millora enfocada en aspectes com
l’estimulació de la mobilitat i la promoció de l’autonomia, l’estimulació
cognitiva i la millora de l’alimentació i preparació de menjars.
Entre els serveis que ofereix, cal
destacar l’assistència professional
destinada a famílies amb persones
dependents i/o a persones amb
discapacitat, o amb necessitats de
cures assistencials. També presta
serveis de proximitat, destinats a
famílies amb persones dependents i
amb necessitats bàsiques de suport,
cura i atenció. I finalment ofereix
serveis de seguiment, destinats a famílies que ja disposen de personal a
càrrec dels seus familiars.

BENESTAR I SALUT
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turisme de BeNestAr i sALut

Experts mèdics de fora i del país
aposten pel turisme de salut
Amb el clúster de BENESTAR I SALUT d’Actua, 140 empreses,
32 de fora, treballen per promoure el turisme de salut. Entrevistem la responsable del clúster perquè faci un diagnòstic
d’aquest tipus de turisme i parlem amb doctors especialit-

zats de fora que han vist Andorra com una oportunitat per
expandir-se i amb especialistes del país que també creuen
que atreure centres referents beneficia a tothom. Tot i això,
ens expliquen que encara queda camí per ser un referent.

GEMMA ARRIBAS, RESPONSABLE dEL CLÚSTER dE BENESTAR I SALUT

“El nou format de turisme
instaurat és el medicoesportiu”
Quins avantatges veu una empresa
del món de la salut d’estar al clúster?
Hem tractat molts temes i un dels
últims han estat els avenços en noves estratègies en turisme de salut.
El que hem vist és que hi ha una
nova forma de turisme de salut que
està instaurada cada vegada més,
que és el turisme esportiu i de medicina de l’esport, i tot el que comporta i et pot beneficiar. I tot el que pots
aportar pel que fa a salut, que són
proves mèdiques esportives, proves
d’esforç, fisioteràpia, rehabilitacions
de lesions esportives, entrenaments
en altura, balneoteràpies, dermatologia, nutricions, psicologia de l’esport...
Seria una especialització del turisme de BENESTAR I SALUT?
És que aquest turisme és molt
ampli. Una branca de la salut seria
el turisme medicoesportiu. Aquí té el
seu nínxol. El client de fora pot venir a Andorra a fer-se actualment un
tractament que a Barcelona no es
fa; això és turisme mèdic.
De quins tractaments parlem?
De tractaments d’oftalmologia
i dermatologia, algun de cirurgia
plàstica i medicina estètica, o algun de rehabilitació que comporti
haver d’estar en altura, a més de
balneoteràpia. Andorra té alguns
actius, com l’altitud i la muntanya.
Però també la seguretat, que és un
dels ítems que mira molt el turista

de salut. Això a Turquia es nota. El
turisme mèdic ha baixat allí perquè
ja no és un lloc tan segur. Aquí, per
exemple, els ciclistes, que n’està
ple, veuen que tenen molts ports de
muntanya, i tot suma.
Tenim xifres dels centres que han
vingut per l’obertura econòmica?
Jo no en tinc, però pel que fa a
centres que s’han instal·lat des del
començament del clúster n’hi ha
dos de medicina estètica, un de dermatologia, un d’oftalmologia, tres
centres quiropràctics, centres de
medicina personalitzada, laboratoris d’anàlisis clíniques, fisioterapeutes i osteòpates. I hi ha una propera
instal·lació d’un centre de podologia, entre d’altres.
A banda del fiscal, quins avantatges
veuen els de fora per venir aquí?
La fiscalitat és l’avantatge generalitzat, però cada especialitat té un
avantatge particular en el seu camp
d’intervenció. Per exemple, a un
cardiòleg, si veu que Andorra és un
pol d’atracció d’esportistes, donada
la casuística del país, li pot interessar perquè hi ha clientela potencial.
Cada especialitat té el seu nínxol.
Amb els equips ciclistes ho veiem
molt. Un equip ho diu a un altre, i
el boca-orella funciona molt. Hi ha
molts ciclistes professionals residents, i això arrossega.
I els principals entrebancs?
Ha millorat molt tot. A mesura

que s’han anat instal·lat centres
la burocràcia ha anat solucionant
problemes, perquè l’administració
està més preparada. Cada vegada
és menys complicat, tot i que encara
falta.

“Mentre falti un marc
legal les empreses
s’ho pensaran molt
abans de venir”
Encara falta legislació?
Sí, evidentment. Hi ha determinades especialitats mèdiques per a les
quals falta el marc regulador i fins
que no estigui aquestes empreses
s’ho pensaran molt abans de venir,
com les de reproducció assistida.

I d’altres que són més necessàries,
com la radioteràpia?
No totes les especialitats poden
ser apropiades per venir al país. Hi
ha especialitats mèdiques que necessiten una tecnologia que aquí
no pots portar, com la neurocirurgia, perquè és una tecnologia molt
cara. Però n’hi ha que valdrien molt
la pena encara que fos molt car portar-les, com és la radioteràpia. Són
especialitats que s’estudien. Nosaltres, al clúster, només toquem els
temes quan es tracta de coses que
ja es troben a Andorra. Ens agrada
parlar de les coses quan ja són aquí.
Però serà una realitat aviat?
No ho sé. No en tenim informació. L’única cosa que sabem és que
se n’està parlant, s’està estudiant,
i que hi ha voluntat de tenir aquí
aquest tipus de centres.
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doctor ludger hanneken, oftalmòleg

“L’heliport és un gran
avantatge per al sector mèdic”
Especialitzat en oftalmologia, el
doctor Ludger Hanneken tenia els
objectius clars quan fa gairebé tres
anys va aterrar al Principat: “Portar
la millor tecnologia per a cirurgia
refractiva, que és cirurgia per evitar la necessitat de portar ulleres, i
la cirurgia de cataractes, que és la
més freqüent del món, oferir totes
les possibilitats amb els avantatges
fiscals i a un preu competitiu i atreure també pacients de fora, com a turisme mèdic.” Aquestes, però, són
algunes de les raons. N’hi ha una
altra que prové del vessant més
personal, i és que és un amant de la
natura, de la muntanya i de l’esquí.
La clínica que dirigeix, Vallmedicvision, té pacients d’Andorra i també de fora. Està content perquè la
clínica funciona bé, segons explica.
Però reconeix que encara hi ha coses per millorar. “Un dels factors
que veig important per al turisme
mèdic és l’accessibilitat”, diu. “Com
a estranger, quan veus la discussió
per l’heliport et preguntes si volen o
no volen aquesta infraestructura. Jo
hi veig els grans avantatges. Entenc
els veïns que es queixen, però crec
que aquest heliport seria un gran
avantatge per al sector mèdic, per
al turisme mèdic.”
El doctor Hanneken també reconeix que hi ha altres factors que
no són positius. “Andorra és l’únic
país del món que cobra IGI per a
serveis mèdics. Si ofereixes una
cosa que la CASS no cobreix, Andorra demana l’IGI, i això és contraproduent perquè en tots els altres

països els serveis mèdics no tenen
cap impost que s’apliqui com l’IGI o
l’IVA”, comenta. Segons Hanneken,
els serveis mèdics no han de tenir
cap import de recàrrec pel bé de la
població, perquè els encareix. “És
una cosa que veig negativa aquí, a
Andorra”, assenyala.
L’especialista en oftalmologia
s’esperava que l’evolució del turisme de salut “fos més dinàmica, però
opino que hi ha alguns aspectes al
Principat que frenen el desenvolupament d’aquest turisme”. “Estic
content, però crec que és necessari
tenir més oferta de més especialitats mèdiques per als estrangers
que venen per crear aquesta marca
a Andorra per a aquests serveis mèdics i també un donar un suport de
difusió per a aquests serveis”, assenyala. Hanneken opina que la legislació, o millor dit la seva manca, i
la complexitat que encara suposen
els tràmits són obstacles per als
estrangers. “Demanen moltes coses i els bons, els que tenen molta
experiència, estan confrontats amb
la complexitat que suposa aconseguir una llicència o obrir un compte en un banc, i molts cops aquests
especialistes interessats veuen tots
aquests entrebancs i es retiren, no
tenen temps per perdre.”
En altres països hi ha un sistema
de copagament per a aquests tractaments i a Andorra encara no li
han ofert aquest conveni, i per això
no té conveni amb la CASS.
“Els pacients venen per moltes
patologies generals, però també

“Andorra és l’únic
país del món que
cobra IGI per un
servei mèdic”

“La cirurgia refractiva
i les cataractes es
tracten amb la més
alta tecnologia”

per cirurgia refractiva i cataractes,
ja que disposem d’una tecnologia
més moderna que altres ciutats
espanyoles o franceses”, comenta.
Però també preveu que vinguin d’altres països del nord d’Europa, perquè pot oferir aquests serveis més

barats. Les operacions les realitza
a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
“Estic content, però vull involucrar-me en el sistema productiu
per millorar l’oferta i el creixement
d’aquest sector”, explica.

BENESTAR I SALUT
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doctor lópez gil, dermatòleg

La detecció del càncer de pell
és el tractament més demanat
Amb la clínica Dermandtek el doctor
López Gil volia donar solució a algunes limitacions que patia Andorra
en l’especialitat de dermatologia
des del punt de vista professional,
perquè “l’any 2014 hi havia molt
pocs professionals per la demanda
assistencial de la població del Principat”. Fer un centre especialitzat i
connectat amb la clínica principal,
la Tecknon de Barcelona, representava oferir a molts pacients andorrans la possibilitat d’estalviar-se
viatges a la capital catalana per ser
tractats.
Inicialment la idea era compatibilitzar l’assistència a Barcelona i aquí
donant servei dos o tres dies per setmana, “però per sorpresa nostra la
demanda va augmentar fins al punt
que vam veure la necessitat que fóssim dos dermatòlegs de Tecknon els
que ens establíssim aquí de manera
permanent”. El centre està obert de
dilluns a dissabte. Una setmana al
mes tenen el suport d’un tercer dermatòleg.
D’un treballador han passat a tenir-ne deu en dos anys i mig. “Teníem unes expectatives molt inferiors.
No esperàvem que en quatre o cinc
anys tinguéssim ni la meitat de l’assistència que tenim ara”, comenta
el doctor López Gil. Des del 2016 els
pacients provinents de l’Alt Urgell
s’han triplicat.
La dermatologia requereix una
certa immediatesa. “L’oferta que
donem és que els pacients siguin
atesos en una setmana o quinze
dies. I si hi ha una urgència també

fem l’esforç d’atendre-la el mateix
dia”, comenta.
També és un centre innovador
per la tecnologia de què disposa
per a un tractament important com
és la detecció precoç del càncer de
pell, que és el tractament estrella
de la clínica. Permet una identificació ràpida i molt rigorosa del càncer
de pell. També ofereixen tractament
del càncer de pell no quirúrgic. A
més disposen de tractaments dermatològics en làser per a l’eliminació i el tractament no només de
malalties sinó també de problemes
estètics de la pell, que és una demanda creixent, especialment a la
cara, com són taques o problemes
estètics derivats de l’abús del sol
durant tota la vida. “L’estètica és
un caprici i els preus que s’ofereixen
són més econòmics que a Barcelona, i la mateixa tecnologia que tenim aquí la tenim allà”, explica.
Una altra part és la fototeràpia,
que és absent a tot Andorra i al nord
de Catalunya i que permet tractar
malalties de la pell mitjançant llum
ultraviolada, que seria sol artificial.
A Andorra, per qüestions climàtiques, hi ha una població afectada
per problemes crònics de pell, com
èczemes o psoriasi, que abans havien d’anar a Barcelona a rebre els
tractaments. Ara, en canvi, els tenen aquí a preus molt raonables. La
fototeràpia és costosa, i per tant és
menys demanat.
Volien tenir una eina potent de
detecció del càncer de pell, que és
bastant freqüent a Andorra (esta-

dísticament és igual que als països
veïns). “És molt freqüent perquè
s’ha subestimat la incidència de la
radiació solar en un país que tradicionalment la gent associava amb
mal temps i la protecció social només se la posava quan anava a la
platja”, comenta l’especialista. La
radiació ultraviolada a partir de

“Els tractaments
estètics, malgrat ser
un caprici, tenen una
demanda creixent”
1.500 metres és molt intensa, “i en
dies de sol, que són molts a Andorra, la gent s’ha de protegir”. “No ferho té com a conseqüència un gran
nombre de casos de càncer de pell”,
afegeix. La detecció del càncer és el
servei més demanat a la clínica, seguit dels tractaments d’estètica.

Els avantatges fiscals són una de
les principals raons per establir-se
al Principat. “A Barcelona la repercussió fiscal de qualsevol servei
és d’un 30% o un 35%. A Andorra
aquest mateix servei suposa un 10%
com a molt”, explica. Per López Gil,
establir-se a Andorra “va ser molt
fàcil, no vam trobar cap dificultat”.
En menys de sis mesos havien presentat un pla d’empresa i estaven
fent les obres. Actua va ser clau.
López Gil és dels que pensa que el
turisme de salut és el futur del turisme del Principat, però reconeix que
el Govern té ara altres prioritats. En
aquest sentit remarca que per al turisme de salut cal tenir “una sèrie
d’especialitats capdavanteres, i fer
que vinguin molts metges i especialistes reconeguts amb bones condicions no és fàcil, però penso que
arribarà, perquè el mercat espanyol
i el francès estan saturats i la idea
que es té d’Andorra a l’exterior és
que és un lloc de naturalesa, de salut i de benestar”, conclou.

EXTRACCIONS A DOMICILI
ANÀLISIS CLÍNIQUES
TRACTE PERSONALITZAT
Av. Meritxell, 105-107, 2n 8, AD500 Andorra la Vella
FAX: +376 867225 · E-mail: lbiolab@andorra.ad
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JOSEP ESTRADA, ESPEciAliSTA En PEDiATRiA i ÀREES ESPEcífiquES

Estudiar el risc de patir
malalties pot ajudar la salut
Josep Estrada és especialista en pediatria i àrees específiques i porta la
clínica Arbre de la Salut, que és una
consultoria de salut personalitzada
que ofereix assessorament individual sobre salut. Estrada estudia el risc
que una persona pot tenir de patir
certes malalties. Ho fa valorant els
problemes de salut que ha tingut la
família o la mateixa persona, i també
realitzant uns estudis de risc a partir de la informació genètica (amb
una mostra de saliva, per exemple).
“També analitzem l’estil de vida de
la persona, com l’alimentació, on
treballa, l’exposició a certs contaminants, químics, ambientals o d’alimentació, i aleshores valorem què
és el que pot ajudar la seva salut.
Donem les eines per millorar la salut
de la persona, a banda dels tractaments mèdics que pugui rebre del
seu metge”, comenta.
Arbre de la Salut va arrencar a finals del 2013 i treballa en xarxa amb
altres professionals per tenir una visió integral de la salut. És pioner al
Principat a oferir una visió mèdica
integral predictiva.
Segons Estrada, “la salut depèn
de les arrels, la genètica i la predisposició a patir certes malalties, però
després també depèn de l’ambient,
els aliments, els tòxics per hàbits o
productes químics de neteja o de
professionals, o l’exposició a camps
electromagnètics, les activitats física
i mental i com gestionem les emocions”. “Tots són factors ambientals
que faciliten o eviten que es desenvolupin les malalties”, afegeix.

El pacient d’Arbre de la Salut “ve
perquè o bé està conscienciat que vol
mantenir una bona salut o està preocupat per la seva alimentació, però
també hi ha pacients que ja pateixen
malalties, com càncer o malalties
neurodegeneratives, i que busquen
quines ajudes els podem oferir a
part de la medicació que prenen.
Hem vist que l’alimentació és important perquè té un efecte immunològic sobre el nostre sistema i podem
millorar l’estat de salut i reduir la
inflamació que acompanya totes les
malalties cròniques”, comenta.
Molts pacients van al centre per
problemes de sobrepès i els donen
elements perquè sàpiguen com poden posar en pràctica aquelles recomanacions que fins ara els han fet i
que no han seguit, i també es pot fer
via online. Els que estan preocupats
per la salut tenen una edat mitjana,
i també ve el públic femení quan arriba l’època de la menopausa. “En el
perfil de la persona més jove encara
hi ha un camp de treball interessant,
perquè jo, com a pediatre, veig que
és molt important enfocar la prevenció en la infància i en la joventut. Ja
hi ha un moviment que es preocupa
per l’efecte de l’ambient sobre la població infantil i en alguns hospitals ja
hi ha unitats de salut mediambiental
pediàtrica”, explica Estrada.
Els serveis d’assessorament no
estan convencionats amb la CASS,
“però confiem que tard o d’hora hi
estiguin”. “La Seguretat Social i les
asseguradores privades han d’entendre que de cara a l’estalvi en la

salut aquestes eines de prevenció
són importants, perquè evitar estar
malalt suposa sobretot un estalvi”,
assenyala.
L’eina amb què més treballen és
l’alimentació. “Fem perfils d’immu-

“La bona alimentació
redueix la inflamació
que acompanya les
malalties cròniques”
nonutrició amb aquells aliments que
sabem que poden regular els nostres gens”, explica l’especialista.
El clúster en BENESTAR I SALUT,
segons Estrada, “és important perquè tenim l’oportunitat que Andorra
sigui capdavantera en BENESTAR I
SALUT, ja que tenim una bona oferta
de recursos”.

Com a expert andorrà, veu que
l’arribada de nous centres de salut
de fora “enriqueix, perquè tots treballem en la mateixa línia, és un
valor afegit, i el que ens agradaria
seria treballar en col·laboració amb
ells”.
Segons Estrada, un dels problemes que té Andorra per promocionar
el turisme de BENESTAR I SALUT “és
la dificultat per accedir al país”. “Ja
se sap que és un país de muntanya,
però la feina del clúster de Salut és
que l’esperit innovador es vegi i que
els inconvenients, com la comunicació, l’heliport, es resolguin d’alguna
manera”, indica. Per altra banda,
veu amb temor la manca de legislació: “Si determinades activitats sanitàries no estan ben legislades tenim
el perill que vingui gent a fer coses
que no li deixen fer en altres països.”
A parer d’Estrada, s’ha de donar seguretat jurídica perquè es puguin fer
coses capdavanteres.

BENESTAR I SALUT
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24 hores de servei mèdic a domicili
garantit sense anar a urgències
Amb la necessitat de tornar a posar a
disposició dels usuaris un servei mèdic no urgent, per a aquelles persones que –per la seva patologia– no requereixin fer ús de la infraestructura
ni dels costos que suposa l’atenció al
servei d’urgències hospitalàries, neix
VISIT-M. D’aquesta manera, volem
cobrir una necessitat històricament
garantida per les guàrdies dels professionals mèdics del país, servei
subvencionat en anteriors etapes i
que, en l’actualitat, no és garantit a
un cost assumible per l’erari públic, o
davant la impossibilitat del col·lectiu
professional de mantenir de forma
permanent guàrdies de 24 hores,
sense una estructura adequada.
VISIT-M dona cobertura als beneficiaris del servei mitjançant un contracte mercantil que garanteix l’atenció telefònica les 24 hores del dia als
seus usuaris, a l’efecte –entre altres
possibles serveis– de poder posar-los
en contacte amb professionals mèdics del Principat degudament convencionats amb la CASS. D’aquesta
manera, els posteriors actes mèdics
–fruit de la relació exclusiva entre
el metge i el pacient– gaudeixen de
les corresponents cobertures de la
CASS en ser realitzats observant tots
i cadascun dels requeriments que
estableix el conveni entre el professional mèdic acreditat i la CASS. El
contracte mercantil establert entre
el particular que vol gaudir del servei
d’atenció telefònica i VISIT-M té un
cost anual mai superior a 28,00 euros per persona, el qual –en tant que

contracte mercantil entre particulars– no és cobert per la CASS. Altrament, es disposa de possibilitats de
contractar el servei de forma global
per a empreses, allotjaments turístics, col·lectius, etc.
Entenem el servei com un suport al
metge de capçalera, amb l’objectiu de
prestar servei sempre que aquest no
estigui disponible, com una alternativa, de manera que s’evita recórrer
als serveis d’urgències i, consegüentment, se’n limita l’ús indispensable a
aquelles atencions que realment tenen la consideració d’urgències, i es
facilita d’aquesta manera l’ús racional i efectiu d’aquest servei essencial.
Igualment, pel que fa a costos sanitaris, el servei mèdic a domicili prestat
té un cost sensiblement inferior al
del servei d’urgències (segons la informació pública de què es disposa,
la visita mèdica al servei d’urgències
té un cost mínim –forfet– de 81,96
euros, mentre que el cost d’una visita
mèdica a domicili, segons el tarifari
de la CASS aprovat per als actes efectuats pels metges, té un cost mínim
de 34,71 euros i màxim de 69,79 euros en cas d’aplicar les majoracions
corresponents a dia festiu més horari
nocturn). En el cas de les urgències
hospitalàries, en tant que servei altament especialitzat i imprescindible
en el sistema sanitari del Principat, és
necessari que hi hagi propostes alternatives que permetin un ús racional
del servei, i creiem –honestament–
que la proposta de servei de VISIT-M
està alineada en aquest sentit.

Així mateix, i aprofitant la infraestructura necessària per garantir el
servei als afiliats al sistema sanitari
del Principat, VISIT-M presta cobertura a un sector vital del Principat
–com és el turístic– donant servei
als hostes dels allotjaments turístics
que ho requereixin, amb el corresponent valor afegit als serveis d’alta
qualitat que aquest sector ofereix als
turistes que ens visiten. El servei és
obert per a la seva utilització a tots
els allotjaments turístics del Principat
i, altrament, mitjançant un contracte
específic de prestació del servei amb
l’allotjament turístic es pot gaudir
d’importants avantatges en les tarifes i la prestació del servei.
Amb tot l’anterior, VISIT-M es considera una empresa privada cent per

cent andorrana amb una vocació de
servei públic que, en molts casos, no
ha estat correctament entès per les
administracions públiques nacionals.
Afortunadament, els nostres clients
sí que ho entenen així i gaudim d’una
acollida molt bona al Principat, fet
que ens ha permès desenvolupar la
nostra vessant social i poder establir
acords de col·laboració amb diferents
centres residencials del Principat, així
com amb associacions nacionals sense ànim de lucre que treballen per
millorar les condicions i la qualitat de
vida de col·lectius especials o en risc
d’exclusió.

Mabel Flores
Gerent de VISIT-M, serveis mèdics a
domicili
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Prevenir
l’obesitat infantil,
deure dels pares
i de la societat
Les causes de l’obesitat infantil poden partir o no d’una predisposició
genètica, però els factors que la
desencadenen són la poca activitat
física i una ingesta augmentada i selectiva d’aliments amb alta càrrega
energètica.
El deure dels pares i de la societat
en general és inculcar als nens, des
de ben petits, la pràctica habitual
d’esport i uns hàbits alimentaris saludables.
Tot i que sabem quins són els
aliments saludables i quins no, els
nens i també molts adults segueixen tenint preferència pels més ensucrats i greixosos.
Els dolços, la brioixeria, les galetes, els ultraprocessats i les begudes ensucrades resulten més apetitosos, atractius i econòmics que les
fruites, la fruita seca i els entrepans,
i el problema és que els trobem en
abundància en l’entorn habitual
dels nens (televisió, cinemes, aniversaris, anuncis... ).
I no hem d’oblidar que el sucre i
el greix són els màxims responsables del bon gust dels aliments i que
ens desencadenen una sensació de
plaer i benestar al cervell, que de
vegades ens ajuda a “compensar”
alguna altra carència o malestar.

QUÈ HI PODEM FER?

1

Acostumar els nens a menjar
de tot, els agradi més o menys,
pactant unes quantitats mínimes i
proposant menús molt variats.

2

Educar els nens perquè apreciïn la varietat de gustos, tant
dels aliments tradicionals com dels
que formen part d’altres cultures.
Per això cuinarem els aliments poc
“camuflats” i els estimularem també amb receptes foranes.

3

Treballar la sensació de sacietat, i descobrir que hi ha aliments que ens atipen més que d’altres, i que si estem tips no cal seguir
menjant.

4

Trobar altres recursos per combatre l’avorriment, la tristesa
o la insatisfacció que no sigui picar
entre hores.

5

Conèixer els aliments, el seu
origen, els ingredients que
contenen, les seves propietats, per
aprendre a triar els més interessants per créixer, per a la salut i per
donar-nos energia.

Cal educar els nens
perquè apreciïn la
varietat de gustos
i altres aliments

6

Premiar els nens amb experiències actives en família en
comptes de dolços.

7

Incloure diàriament en els
àpats principals aliments naturals d’origen vegetal com fruita,
verdures, llegums i fruita seca, i so-

TALLER PRÀCTIC: EINES I ESTRATÈGIES PERQUÈ ELS NENS MENGIN SA
Pensat per a mares i pares amb nens de 3-10 anys que necessiten idees i recursos per
millorar l’alimentació dels seus ﬁlls.
DIA I HORA: 14 DE JUNY DE 19-20 h
LLOC: Centre d’Assessorament Dietètic, MPJ, ediﬁci Plaza, 2n pis, Andorra la Vella
PREU: 20 €
Places limitades
Més informació a: dietetica@andorra.ad, tel.: 86 66 12

bretot fer-ho de manera divertida!
Els nens aprenen millor jugant, així
que aprofitem diferents moments
del dia a dia per educar: quan anem
a comprar; al cotxe, recordant el
dinar i planificant el sopar; a taula,
comentant els aliments; a la cuina,
manipulant els ingredients...
Amb paciència i donant exemple aconseguirem tenir uns nens
més sans i contribuirem a prevenir
aquesta epidèmia que és l’obesitat.

Marta Pons Jansana
Dietista-Nutricionista
Nº col.legiada 0701
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opinió de...

xavier espot
Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior

Fer-se gran
amb dignitat
L

’envelliment és una etapa de
la vida que pot generar incerteses i preocupacions, i alhora
un sentiment de por. Hom aspira a
envellir bé, però els problemes de
salut i la dependència inherents al
fet de fer-se gran poden suposar que
passar per aquesta etapa vital sigui
difícil.
Un dels reptes de qualsevol societat avançada com la nostra ha de
ser convertir l’envelliment en una

experiència no traumàtica, en una
fita positiva. Per tant, cal que les
administracions públiques posem a
l’abast de les persones grans totes
les facilitats i els recursos necessaris perquè puguin viure i desenvolupar-se de forma plena.
Els avenços socials, econòmics,
demogràfics i sanitaris han permès,
arreu, un increment progressiu de
l’esperança de vida. Un fet que en el
cas d’Andorra encara és més palès,

Hi ha sensacions que són difícils d’explicar

Si busca un excel·lent aïllament acústic i tèrmic,si
desitja que els perfils de les seves finestres s’adaptin
a qualsevol disseny o estil arquitectònic i,si a més
valora la relació qualitat/preu...

Taller: Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07

artividre@andorra.ad

902 22 14 22 www.kommerling.es
SISTEMAS KÖMMERLING - profine Iberia,SAU
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Ulleres fetes
a mida en 3D
tenint en compte que diversos estudis evidencien des de fa anys que el
nostre país disposa d’una de les esperances de vida més elevades.
Aquesta realitat positiva suposa, però, haver de fer front a nous
reptes. Un d’aquests reptes és l’augment de les situacions de dependència de la nostra gent gran com
a conseqüència de l’envelliment, i la
necessitat de fer-ho compatible amb
el benestar de les persones dependents. Un benestar que tot sovint és
sinònim d’independència.
En efecte, un dels grans temors
de les persones que es fan grans
i que comencen a tenir dificultats
per viure de manera completament
independent és haver d’abandonar
la seva llar per anar a viure amb un
familiar que en tingui cura o en un
centre residencial.
En aquest sentit, els centres residencials són un recurs imprescindible
quan les situacions de dependència
de la gent gran són molt importants.
És per aquest motiu que en breu
promourem una reglamentació que
regularà de forma detallada els requisits de tot tipus i, en concret, les
condicions materials i funcionals que
han de complir aquests centres, amb
l’objectiu que les persones que hi
resideixin estiguin ben ateses i tractades, des de paràmetres eminentment qualitatius.
Però, al mateix temps, cal que
potenciem molt més els recursos alternatius a la residencialització quan
les situacions de dependència són
lleus i moderades, perquè les persones grans puguin viure de manera
autònoma, amb els suports puntuals escaients, el màxim de temps
possible.
Des d’aquesta perspectiva, el Govern ha fet una aposta ambiciosa,
d’una banda, pels habitatges tutelats –cada cop més nombrosos– i,

d’altra banda, per la potenciació
de l’atenció domiciliària. Un servei, aquest darrer, que fins fa poc
prestaven de forma diferenciada
els comuns i el SAAS, i que a partir
d’aquest any prestarà el ministeri
que encapçalo amb un abast molt
més important.
L’objectiu del nou servei d’Atenció Domiciliària que implantarem
és clar: permetre i facilitar que cada
cop més persones grans puguin romandre a casa seva el màxim de
temps possible. Perquè envellir amb
dignitat també vol dir poder preservar la pròpia vida: amb l’autonomia, la intimitat i l’autoestima que

Regularem els
requisits que han
de complir les
residències
dona el fet de seguir vivint on s’ha
viscut sempre. Evidentment, perquè
aquest servei sigui un èxit és fonamental que es tingui en compte de
manera molt detallada la situació de
cada persona, així com el seu entorn
i la situació dels seus familiars i cuidadors.
Fer possible que la gent gran estigui a casa seva com més temps
millor és una qüestió de dignitat, sí.
Però també és una qüestió vinculada al tipus de societat que volem. I
en aquest cas, des del Govern ho tenim clar: volem una societat en què
totes les persones comptin; i sabem
que les persones grans tenen molt
a aportar al nostre teixit social, del
qual són una part indispensable.
Fer-se gran amb dignitat també ens
fa grans i ens dignifica a tots com a
societat.

MÈDIC AND BEAUTY

antiaging medicina estètica obesitat

TRACTAMENTS FACIALS
BÒTOX | Eliminació d’arrugues
Eliminació d’arrugues d’expressió proporcionant
un rostre fresc i jove.

ÀCID HIALURÒNIC | Rejoveniment natural
Reestructura volums facials i remodela llavis
millorant l’elasticitat de la pell.

FILS TENSORS | Lífting sense cirurgia
Estirament facial amb fils tensors de col·lagen
reabsorbibles pel nostre organisme.

MESOTERÀPIA | Lluminositat i elasticitat
Restaura els nutrients vitals que la nostra pell
va perdent amb el pas del temps.

PLASMAGE® | Rejoveniment de la mirada
Elevació de parpelles caigudes amb tecnologia
mèdica d’última generació. Sense cirurgia.

IPL | Eliminació de taques
Eliminació de taques, pigmentacions i marques
d’acne obtenint una aparença més juvenil.

TRACTAMENTS CORPORALS

RADIOFREQÜÈNCIA | Ultralífting

CARBOXITERÀPIA | INTRALIPOTERÀPIA
MESOTERÀPIA | Remodelació corporal

Aparatologia mèdica d’ultrasons per a
combatre la flacciditat facial i de l’escot.

PEELING MÈDIC | Regeneració de la pell
Afavoreix la regeneració de noves cèl·lules
al rostre eliminant petites irregularitats.

MICROPIGMENTACIÓ | Perfect@ 24hores
Maquillatge semipermanent per corregir imperfeccions.
Les zones més demandades són celles, ulls i llavis.

DERMOABRASIÓ | Exfoliació profunda

La perfecta combinació de tècniques injectades per tractar:
cel·lulitis, greix localitzat, flacciditat i remodelar la figura.

FOTODEPILACIÓ | Depilació permanent
Per eliminar el pèl no desitjat de cara i cos. Equips mèdics
que compleixen amb les normes europees de fabricació.

ELIMINAR TATUATGES | Medicina Làser
Per eliminar la tinta o pigment de la pell,
fent desaparèixer el tatuatge, sense deixar cicatrius.

Elimina capes superficials de cèl·lules de la pell
ajudant a la renovació cel·lular d‘una forma natural.

REJOVENIMENT LÀSER CORPORAL

OXIGENOTERÀPIA | Tractament regenerador

Per tractar cicatrius, estries, taques i més.

Hidrata, nodreix, reafirma, augmenta l’elasticitat
cutània i dóna uniformitat al to de la pell.

RESURFACING FACIAL | Rejoveniment intensiu
Reparació cutània per corregir la flacciditat
i volums facials perduts pel pas del temps.

Medicina Làser

ROLLACTION® | LPG | PRESSOTERÀPIA
CRIOLIPÒLISIS | CAVITACIÓ | RADIOFREQÜÈNCIA
Tecnologia mèdic - estètica
Per remodelar, reduir volum, drenar, tractar la cel·lulitis i reafirmar el cos.

C. Bonaventura Armengol, 10 Esc. B. 1er-4t AD 500 Andorra la Vella · www.medicandbeauty.com
PRIMERA VISITA GRATUÏTA
Informació i petició d‘hores Tel: 00 376 800040

