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de les millores en l’abastament d’aigua per
l’elevat cost que impliquen~~
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SALUT

[] Els metges atenen més casos d’ansietat i insomni [] Algunes
famílies ajornen la visita al dentista o el canvi d’ulleres per
estalviar [] Els problemes econbmics afecten I’alimentació

Marta Ciércoles
BARCELONA

La crisi econSmica comen-
ga afectant la butxara i
acaba malmetent, fins i
tot, la salut. I no només
perqu~ la situació d’incer-
tesa laboral que viuan mol-
tes persones es tradueix en
episodis d’angoixa, insom-
ni o ansietat, sinó pcrqué la
manca de recursos real o
temuda fa que moltes fa-
mflies comencin a reta[lar
despeses, entre les quals
també s’inclouen les de
salut. Les visites al’odontS-
leg, al fisioterapeuta o al
podS]eg serveis tots de pa-
gament deLxen de ser pri-
orit~ries i la rcvisió de la
vista o les ul]eres novcs, de
sobre, poden esperar un
any més. Els casos més ex-
trems, per0, són les perso-
nes que no poden comprar
els medicaments que el
metge els ha receptat.

Aquestes són algunes de

badell i membre de la Soci-
etat Catalana de Medicina
Familiar i Comunit~tria
(Camfic).

La doctora Romaguera
afirma que els col.lectius
que estan patint més la
crisi són els jovcs que no
poden fer front al paga-
ment de les hipoteques i els
immigrants. "Fins i tot
hem tingut casos de paci-
ents amb idees de suicidi",
assegura. Persones que no
arriben a final de mes, fa-
mílies a un pas del desno-
nament o que es veuen
ob]igades a llegar habitaci-
ens de casa per pagar elllo-
guer o la hipoteca... "Aix5
danya la intimit at familiar
i, a la llarga, la salut", afir-
ma la doctora.

Les bptiques ofereixen promocions i facilitats de pagament ¯ FRANCESC MELClON

nint en la salut dels cinta-
dans. Almenys són els efcc-
tes que veuen dia a dia els
professionals de mo]ts cen-
tres d’atenció prim¿~ria
(CAP) de Catalunya, com
la doctora Montserrat Ro-
maguera, metge de família
del CAP Ca n’Oriac de Sa-

xen rastrc en molts h~tbits
quotidians que afecten la
salut. La doctora Romague-
ra afirma que a les consul-
tes de nutrició del CAP on
trcballa les infarmercs han
detectat una caiguda del
consum de prote~nes. Les
proteines estan especial-

exemple, ajudant un paci- ~ ¯
ent que ha perdut la fcina a
crear-se una rutina. "La
persona que s’ha quedar a
ratur no pot caure en
l’h~bit de llevar-se a les 11
del matí. Ha d’imposar-se
una rutina: fcr cursos, bus-
car fcina..." ¯

767
catalans es van quedar sense
feina cada dia durant roctu-
bre. Amb 23.784 nous aturats,
la xifra total ja és de 378.000.

10 97
percenthancaigutlesven- i familiesatotrEstatesvan
des en relació amb rany pas- i declarar en fallida davant del
sat. El sector més castigar ha i jutge durant el tercer trimes-
estar I’automoció. i trede2008.

les conseqüéncies més vi- més per oferir consell que
sibles que la crisi esta te- Els efectes de la crisi dei- no pas per fcr receptes. Per

Hi ha pacients que
arriben amb idees
de su’icidi, explica
una metge

ment presents en aliments
més cars, com la carn o el
peix. Per5 les famílies no
només estalvien en menjar,
també en activitats ex~ra-
escolars i esportives dels
fills. "Aix5 es tradueix en
més hores de televisió i en
més obesitat", resumeix la
metge.

A banda dels trastorns
de caire més psíquic, hi ha
pacients que, a causa de la
tensió, arriben a la consul-
ta amb palpitacions, dolor
al pit-en aquests casos cal
descartar una patologia
cardíaca- o prob]emes
musculars. En tot cas, i
malgrat que els pacients
demanen medicaments
per combatre aquests
símptomes, "la solució no
sempre es truba en els f~r-
macs", afuera Romaguera.

La doctora afirma que
els pacients han de buscar
recursos propis per supe-
rar la situació. De vegades,
el paper del metge passa

Les xifres
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Gastar només si és indispensable

Odont61egs
¯ Implants ajornats:
La consulta odontolbgica tra-
dicional est~ suportant la
crisi una mica millor que les
cliniques que pertanyen a
franquícies. Segons el presi-
dent del Col.legi d’Odontb-
legs i Estomatblegs de Cata-
lunya, Josep Llu[s Navarro,
les franquicies basen bona
part del negoci en el paga-
menta terminis, que ara es
veu molt limitar per la difi-
cultar d’obtenir cr~dit. Tot i
que, segons Navarro, la de-
manda de tractaments ur-
gents i d’atenció infantil es
manté, els professionals si
que han notat una disminu-
ció de trucades i de peticions
de pressupost per a primeres
visites, sobretot per a tracta-
ments que poden esperar.
Malgrat la crisi, Navarro re-
corda que, de vegades, ajor-
nar una revisió "acaba sor-
tint més car perqu~ un petit
problema es pot complicar".

Psic61egs
¯ Ensenyar a estalviar:
"Ja fa mesos que la gent est~
angoixada per la pujada de
les hipoteques, pero ara ha

comen(~at una veritable
psicosi", assegura Ricard
Cayuela, psicbleg i professor
de la Universitat Ramon Llull.
Segons aquest especialista,
la por a perdre la casa i a no
poder fer front a les factures
preocupa moltes persones,
fins i tot, aquelles que
-almen¥s de moment- no
veuen perillar la feina.
Segons Cayuela, aquesta
anticipació és una reacció
normal enmig del clima
general de pessimisme.
"Pensar que ens podem
quedar a I’at uf, ens genera
angoixa, ansietat,
insomni...’, explica. Davant

al’aquest tipus de consultes,

consumir i ara"tenim molta
i facilitar per endeutar-nos i
no estem preparats per a la
contenció’, afirma.

()ptiques
¯ : Ulleres a terminis:
Davant la crisi i la davallada
del consum, lacadenaGene-
tal bptica té previst oferir als
clients la possibilitat de fi-
nan(~ar la compra de les
seves ulleres en sis mesos.
"Aquesta pr~ctica no era ha-
bitual fins fa ben poc al sec-

i tot de I’bptica’, reconeixen
des del departament de m~r-
queting de la companyia.
Perb el context obliga a bus-
car fórmules que s’adaptin a
la crisi, per exemple, aug-
mentar la gamma de produc-
tes, sobretot muntures, més
econbmics. "El consumidor
tendeix a escollir productes
més barats i funcionals’, re-
coneix un dels responsables
de m~rqueting. Els clients es-

els psicblegs sovint opten per i talvien, sobretot, en la mun-
oferir respostes immediates. ! tura, la part est~tica de les
"Fem accions pedagbgiques, ulleres. Molts, fins i tot,
Per exemple, oferir consells opten per canviar només els
)er estalviar diners’,explica vidresi mantenir la mateixa
Ricard Cayuela. Segons muntu ra. D’altres, van tirant
aquest expert, durant molts i deixen el canvi d’ulleres per
anys ens han animar a a temps millors.
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