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brel·la arriben també les radiacions
del sol, perquè la sorra fa de reflex,
i que per tant, cal posar-se crema
protectora solar, igualment.
Davant les cremades solars, cal
tenir especial cura amb els menors
de 4 anys, si són en zones de pell
fina, o de plec de pell, com genolls,
etc. En aquests casos es recomana
sempre anar al centre de salut. I per
descomptat, si la cremada solar va
acompanyada de mareig, febre i vòmits s’ha d’anar el més aviat possible al centre de salut. De fet, a l’estiu amb l’increment d’activitats lúdiques a l’aire lliure, també es produeixen més cremades per foc,
com a conseqüència de l’exposició
a barbacoes, petards, etc. Tota prevenció és poca i cal vigilar molt de
prop als més joves.
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A l’estiu i amb el bon temps, realitzem més activitats a l’aire lliure
i pot ser més habitual que patim
accidents, davant d’això ens cal
més prevenció que mai. Bàsicament caldrà estar alerta amb la calor i les seves conseqüències, l’aigua i els ofegaments, les picades
d’insectes i meduses, i els accidents per activitats a l’aire lliure.
La calor produïda per temperatures altes i que es perllonguen en
el temps ens pot afectar la salut,
en el que s’anomena cop de calor,
i cal tenir cura especialment amb
les persones més grans i els més
joves que són els més febles. Per
això, serà imprescindible garantir
una bona hidratació, evitar sortir
a les hores de més calor, anar sempre ben protegit amb gorra i ulle-

res, i vestir amb roba fresca. És especialment important tenir cura
dels nens que estan en casals a
l’estiu: cal recordar-los que han de
beure aigua sovint, i comprovar
amb els responsables del casal
que no es faran activitats a l’aire
lliure en els moments de més calor.
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A l’estiu és saludable i divertit la
pràctica de la natació i el bany en
piscines. Però, malgrat això, no
s’ha d’oblidar que l’aigua no és el
medi natural de les persones. Malauradament, cada any es produeix algun cas d’ofegament a les
piscines públiques o privades i diversos casos de traumatismes
ocasionats per caigudes acciden-

tals. De fet, la majoria d’accidents
infantils a les piscines es poden evitar seguint algunes recomanacions.
Entre altres coses, caldrà ensenyar
a nedar als nens al més aviat possible, i fonamental no deixar-los mai
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sols quan estan a l’aigua. És important seguir les següents pautes:
– Que tinguin sempre un adult a
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La llar està plena de riscos. Més de la meitat dels
accidents (54%) que pateixen els nens menors de
5 anys es produeixen a casa. I és que està plagat
d’endolls, perillosos prestatges, taules de vidre, productes de neteja, medicaments i un llarg etcètera
que el fan un espai propici per als accidents.
La prevenció és, sens dubte, la millor fórmula per
a evitar accidents. Segons el comparador d’assegurances Acierto.com cal seguir les següents pautes
de seguretat a casa: Limitar els accessos a altres zones perilloses (escales, finestres, piscina). Existei-

prop, de manera que estirant el
braç arribem al nen.
– Respectar un mínim de dues hores després de menjar per banyarse.
– No entrar de cop a l’aigua després
de menjar o d’haver pres el sol durant una bona estona, millor si no
es tiren de cap i ser conscients de la
fondària de la piscina.
– Evitar que els nens juguin a donar-se empentes o a enfonsar-se; i
en el cas que els nens no sàpiguen
nedar cal que portin posat un dispositiu adaptat a la seva edat que
afavoreixi la flotabilitat.
A l’estiu i especialment a les platges cal estar alerta amb les picades
de meduses. En cas de picada, cal
netejar-la amb aigua del mar, posar 10 o 15 minuts una bossa de gel
ben tancada sobre la picada, evitar
rascar la zona i apropar-se al centre d’atenció sanitària de la platja.
D’altra banda per prevenir les picades de mosquits, recordar que els
dispensadors contra mosquits que
van endollats, no s’han de posar a
prop del llit o bressol dels nens.

xen tancaments especials per a les finestres que impedeixen que els nens puguin obrir-les. Les piscines han d’estar sempre barrades i, preferiblement,
cobertes per lones, tant a l’estiu com a l’hivern.
Evitar deixar en llocs accessibles i sense supervisió les joguines i objectes petits -monedes, piles de
botó, caramels i similars-. També cal tenir precaució amb alguns menjars, un simple os d’oliva pot
provocar asfíxia.
I per últim, protegir els endolls i allargadors. Existeixen taps especials per a tal fi.
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Les infermeres de primària sempre
recordem que cal aplicar-se la crema protectora uns 30 minuts abans
de l’exposició, no quan ja s’està a la
platja o a la piscina, i que s’ha de
seguir posant crema protectora
cada hora i mitja o dues hores. I
alertem també que sota una om-
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A l’estiu cal anar molt amb compte amb les lesions, rascades i cremades a la pell per caigudes a conseqüència d’anar en bicicleta i patinets. Per això recomanen incrementar la protecció recordant que
és imprescindible ús del casc, i en
el cas dels patinets: genolleres i colzeres protectores.
En el cas de ferida, i si aquesta no
és profunda, es pot netejar amb aigua i sabó, i si cal després posar-hi
algun desinfectant com aigua oxigenada o iode. Recordar que no
s’ha de netejar amb cotó perquè
deixa anar fils. És millor una gassa.
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Una altra de les activitats que pot
provocar algun accident són els
menjars a l’aire lliure, on els nens i
els més grans comparteixen taula,
i on els més petits solen imitar les
accions dels grans. Per això és molt
important vigilar amb la ingesta
d’olives, patates fregides o fruits
secs. En cas d’ennuegament, si es
tracta d’un menor de 7 anys, una de
les maniobres que es poden fer és,
estant nosaltres asseguts, posar-se’l
de bocaterrosa sobre les cames i picar-li a l’esquena perquè expulsi
l’aliment. En el cas de majors de 7
anys es pot fer la maniobra de Heimlich, que consisteix a fer pressió
sobre la boca de l’estómac.
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