UNITAT DE SALUT
MEDIAMBIENTAL PEDIÀTRICA
DE LA GARROTXA
PEHSU GARROTXA

QUI
SOM?

La Unitat de Salut Mediambiental
Pediàtrica de la Garrotxa o PEHSU
Garrotxa, per les seves sigles en anglès,
és una unitat clínica on s’aborda la
detecció, l’avaluació i el maneig de
malalties i riscos mediambientals relacionats amb la salut dels infants. La
nostra feina cobreix diferents aspectes
de la salut mediambiental pediàtrica:
l’assistència clínica, l’educació comunitària, la formació i capacitació de professionals, l’assessorament d’agències i
entitats i la recerca.
La PEHSU Garrotxa la formen diferents
professionals de la salut maternoinfantil, entre els quals hi ha pediatres
especialitzats en diferents àrees, una
llevadora i una auxiliar d'infermeria que
treballen en col·laboració amb altres
professionals sanitaris (obstetrícia,
psiquiatria, psicologia, infermeria, toxicologia...) i no sanitaris (ciències ambientals, química, arquitectura...)

PEHSUGARROTXA
Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica
Equip Pediàtric Territorial

CONTACTE

Atenció telefònica
(dimecres de 12h a 17:30h)
972.26.18.00 EXT. 6193
Unitat de Salut Mediambiental
Pediàtrica de la Garrotxa
Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
Av. Països Catalans, 86
17800, Olot (Girona)
pehsu@hospiolot.cat
www.pehsu.cat

UNITAT DE SALUT
MEDIAMBIENTAL
P E D I À T R I C A
DE LA GARROTXA

“FULL VERD”

Cribratge mediambiental de l'embaràs.
Detecció i maneig dels riscos ambientals més importants durant l'embaràs
com radiacions ionitzants (radiografies,
TC, gammagrafies...), pesticides,
fàrmacs o productes de parafarmàcia o
herbolari, exposicions ocupacionals,
tabac, alcohol, altres drogues, condicions de l'habitatge, exposicions industrials, entre d'altres. Adreçat a totes les
parelles embarassades de la Garrotxa i
també a aquelles que vulguin quedar-se embarassades.

DESHABITUACIÓ
TABÀQUICA

Consulta de deshabituació tabàquica.
Suport i seguiment de les embarassades o les seves parelles que vulguin
deixar de fumar. Maneig clínic i farmacològic en aquells que ho necessitin.

MEDIACIÓ I CONSUM

Mediació en casos de conflictes familiars, en l'àmbit acadèmic o del seu
entorn social en general. Atenció als
primers contactes amb el consum de
drogues legals i il·legals en adolescents
i preadolescents i de les problemàtiques derivades a l'ambient familiar, a
l'institut o a l'entorn proper del pacient.

PEDIATRIA
AMBIENTAL

Avaluació de malalties i riscos ambientals des d'abans de l'embaràs (etapa
periconcepcional) fins al final de l'adolescència, com per exemple malformacions congènites, patologia respiratòria,
trastorns del neurodesenvolupament
de causa desconeguda o amb sospita
d'origen ambiental, intoxicacions prenatals o postnatals, entre d'altres.

RECERCA

Activitats de recerca relacionades amb
la nostra assistència clínica. Actualment
treballem en diferents línies i estem
especialment centrats en l'estudi de la
influència de l'entorn en l'avançament
de la pubertat de les nenes

EXPOSICIONS
AMBIENTALS DE RISC

Pesticides
Derivats plàstics (BPA, ftalats)
Metalls pesats (plom, mercuri)
Radiacions ionitzants (raigs X)
Fum ambiental de tabac
Radiació ultraviolada (sol)
Contaminació de l'aigua
Monòxid de carboni
Contaminants de l'aire
Drogues legals i il·legals
Altres...
INFORMACIÓ PER A
PROFESSIONALS

QUÈ
FEM?

En cas de sospita de patologies amb
relació ambiental en què es necessiti
una orientació diagnòstica o un maneig
especialitzat, o bé pacients amb una
exposició mediambiental que calgui
caracteritzar i realitzar una comunicació
de riscos, es cursarà una derivació a la
nostra unitat. Preguem que es posin en
contacte per correu electrònic.

