
 

Infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya asseguren que a 

les consultes reforcen aquests dies els consells davant l’onada de fred, especialment en la gent 

més gran. 

INFERMERES DE PRIMÀRIA DONEN CONSELLS DAVANT L’ONADA DE 

FRED A CATALUNYA 

 

� Les infermeres de l’AIFiCC aconsellen que la gent gran, nadons i persones amb 

malalties respiratòries no surtin al carrer els dies de més fred. 

� També recorden la necessitat de mantenir la calor corporal vestint amb diverses capes 

de roba. 

� Cal evitar els espai oberts a l’aire lliure, i si cal ser-hi, que sigui poca estona i movent-

nos. 

 

Aquests dies les infermeres i infermers de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 

Catalunya (AIFiCC) estan intensificant a les consultes de l’Atenció Primària els consells als seus 

pacients davant l’onada de fred. 

I fan especial atenció als nadons i la gent gran que són els més susceptibles davant el fred. 

Entre els principals consells: no sortir de casa si no ens cal.  I si estem a casa, alerten sobre el 

bon ús de calderes i calefaccions,  que cal allunyar de cortines, mobles i llits, i també  

aconsellen no eixugar roba a sobre d’aquests aparells. Igualment, davant qualsevol símptoma 

de mareig, recorden que cal ventilar ràpidament. 

Les infermeres també aconsellen ingerir aliments calents com poden ser sopes i brous calents, 

perquè així, s’augmenta l’escalfor del cos. I de la mateixa manera, recorden que cal evitar el 

consum d’alcohol, que aporta una falsa sensació d’escalfor.  

En cas d’haver de sortir de casa, a més d’anar ben abrigats, les infermeres recorden que cal 

evitar l’entrada directe de fred als pulmons, i adequar l’activitat esportiva i de lleure al fred.  

I finalment, demanen als pacients que estiguin alerta de les previsions sobre el temps. 

Sobre AIFICC 

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: 

aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d'infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i 

de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament 

professional i científic dels seus associats. 

 
Per a més informació:   Ester Duran 659 44 27 95 

 


