Vida Sana

Internet i angoixa familiar
Les noves tecnologies informàtiques han revolucionat l'accés a la
informació. És realment admirable com es pot arribar a trobar tota mena
d'informacions introduint només una inofensiva paraula dins la casella
del nostre cercador. En pocs segons se'ns permet viatjar cap a l'univers
infinit dels conceptes, les societats i les informacions relacionades o no
amb el tema que cerquem. És cert que la paraula navegar, emprada en la
consulta d'Internet, ret homenatge a aquest viatge que fem en la
informació: la quantitat de salts informatius que ens porten a increïbles
paratges i temes que en cap moment no ens havíem plantejat abordar. La
nostàlgica imatge de la consulta als llibres desats en precioses
biblioteques ha desaparegut d'una manera tan prodigiosa com ràpida, i
ha donat pas a un món d'informacions sense fronteres ni limitacions.

Diez consejos de oro ante la
exposición solar

Molts són els avantatges de l'accés a la informació. Podem reservar
viatges arreu del món, trobar la resposta a tot tipus de qüestions i entrar a
societats científiques i tecnològiques o a clubs d'art, així com realitzar
compres i, fins i tot, fer-hi vida de relació.
Pel que fa a l'accés a la informació mèdica per part dels usuaris dels
serveis mèdics, és a dir, dels pacients o dels seus familiars, s'han de tenir
en compte una sèrie de consideracions abans de decidir-se a “googlejar”
amb ànim d'ampliar els coneixements sobre qualsevol malaltia. Sovint
explico als meus pacients, o millor dit als seus pares, que el món de la
informació, especialment la mèdica que fa referència a la patologia dels
fills, en comptes d'assessorar crea un estat permanent d'angoixa i por
desmesurada i creixent que succeeixi tot allò que s'ha llegit, ja que es
navega per pàgines indesxifrables sense conèixer ni la procedència ni la
formació exacta de qui escriu el text que ha arribat a la nostra pantalla.
Vet aquí que sovint m'agrada dir que, en temes de pediatria, “Internet s'ha
d'emprar amb recepta mèdica”.
Sense ànim de fer-nos imprescindibles, la informació sobre l'afecció dels
infants l'ha de donar el/la pediatra que porta la criatura, ja que és qui
coneix de primera mà tots els aspectes i varietats de la patologia del
pacient en qüestió. Navegar per conceptes mèdics mai no donarà als
pares una noció exacta del cas del seu fill/a.
Si els pares, intranquils davant la seva criatura malalta, entren a navegar
per Internet, s'hi trobaran unes definicions tan inintel·ligibles i una llista
tan inacabable de possibles complicacions que, sovint, els farà tornar a
consultar el seu pediatra en les hores següents per aclarir els dubtes i
treure's el nus de la gola de saber tot el que podria passar... Fins a
l'extrem que no és rar portar el nen al serveis d'urgències per constatar
que la criatura que els preocupa no presenta cap complicació de les que
s'han llegit a la pantalla.
De tota manera, és bo que els pares tinguin tot l'interès per ampliar els
seus coneixements sobre el món dels infants, perquè així podran atendre
millor i entendre les circumstàncies, patològiques o no, que envolten els
seus fills. Per aquesta raó hi ha algunes pàgines web de prestigioses
societats científiques i pediàtriques dedicades a donar informació als
pares. Cal entrar-hi per descobrir i aprendre un munt de coses sense
crear-nos neguits ni necessitats afegides de consultar urgentment un
professional. Tanmateix, les societats que apleguen grups de pares de
nens afectats d'una determinada malaltia suposen una gran eina, tant pel
rigor de les informacions que s'hi troben com pel consol de tenir el suport
de pares amb els mateixos problemes. Al capdavall, a fer de pare no
t'ensenya ningú, i sempre és bo llegir i ampliar els coneixements. Però
s'ha de saber filtrar les fonts que utilitzem.
Dra. Núria Gorina
Servei de Pediatria Capio HGC
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- Evitar la exposición solar entre las 10 y las 14 h. (hora solar).
- El factor de protección que utilicemos debe ser superior a 20.
- Aplicar el protector al menos 30 minutos antes de exponerse.
- Repetir las aplicaciones pasadas tres horas y después de cada baño.
- El protector solar debe aplicarse sobre piel seca. Para un adulto de
talla media, hay que aplicar una cantidad equivalente a seis cucharadas
de café para todo el cuerpo.
- Protege mejor del sol la ropa de color oscuro que los tejidos claros.
- Es mejor usar un gorro o un sombrero de ala ancha que una gorra.
- Usar siempre gafas de sol con garantía de filtro ultravioleta.
- Estar a la sombra sólo evita entre el 40 y el 60% de las radiaciones
solares.
- Estar dentro del agua no protege del sol. Hasta un metro de
profundidad, los rayos ultravioletas actúan sobre la piel.
- La exposición ha de ser progresiva.
- Es importante beber mucha agua y aplicar crema hidratante para
evitar la deshidratación.
- La exposición solar durante el embarazo puede provocar la aparición
de manchas oscuras.
- Algunos medicamentos de uso frecuente producen reacciones
alérgicas en contacto con el sol.
- No utilizar perfume ni cremas hidratantes que lo contengan antes de
exponerse al sol.
- Si observamos cualquier lesión cutánea de reciente aparición o que
haya cambiado, debemos acudir al dermatólogo.
Dr. Antonio Campoy Sánchez
Servicio de Pediatría Capio HGC

