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Cerdanya Salut, un model qualificat 
de cura de la salut

CERDANYA SALUT. Plaça Santa Maria, 1 · Puigcerdà · Cerdanya · 972 880 150 · hospital@fhp.cat

La Fundació Hospital de 
Puigcerdà és una de les em-
preses més antigues de la 
Cerdanya que, durant molts 
anys, ha estat l’entitat de re-
ferència en la prestació de 
serveis sanitaris en el marc 
del sistema públic de salut 
pel que fa a una gran part de 
la comarca. Això ha dotat a 
aquesta institució d’una gran 
experiència i coneixement de 
les necessitats del territori a 
tots els nivells, ja que els seus 
serveis han cobert diverses 
línies, tant com hospital co-
marcal, proveïdor d’atenció 
primària, com a centre de 
serveis sociosanitaris i so-
cials.

El setembre de l’any 2014 
l’atenció especialitzada de nivell 
hospitalari va ser traslladada al 
nou hospital, alliberant d’aques-
ta manera un ampli espai en el 
PDWHL[�HGLȴ�FL�

La disponibilitat d’espais, de-
gudament equipats, la ubicació 
del centre, el coneixement de 
necessitats d’especialitats mèdi-
ques concretes al territori i una 
gestió emprenedora, i amb visió 
de futur, van ser les claus per 
engegar el projecte CERDANYA 
SALUT, capaç d’oferir  a la pobla-
ció serveis de qualitat, i propers 
als habitants i visitants de la co-
marca, oferint l’atenció d’espe-
cialitats mèdiques innovadores 
i evitant desplaçaments fora de 

les nostres contrades.
CERDANYA SALUT, no 

només aglutina professionals 
de la salut, amb una experièn-
cia contrastada, sinó que tam-
bé forma part del clúster “El Sol 
dels Pirineus”. Aquest clúster és 
una associació d’empreses de la 
Cerdanya, a nivell d’alimentació, 
energies renovables, esport i sa-
lut, que neix amb l’objectiu de 
desenvolupar i potenciar el con-
cepte salut i benestar.

Ens podeu trobar a la Fun-
dació Hospital de Puigcerdà, 
Plaça de Santa Maria, 1-2, tru-
cant al número de telèfon: 972 
880 150 (ext. 125) o adreçar la 
vostra consulta al correu elec-
trònic: hospital@fhp.cat

ESPECIALITATS 
MÈDIQUES
·GINECOLOGIA
·OTORINOLARINGOLOGIA
·PEDIATRIA
·PNEUMOLOGIA
·OFTALMOLOGIA
·TRAUMATOLOGIA
·CARDIOLOGIA
·PSIQUIATRIA

·PSICOLOGIA
·PSICOLOGIA CLÍNICA
·HOMEOPATIA PEDIÀTRICA 
  I PER ADULTS
·CLÍNICA DEL DOLOR
·TRACTAMENT AMB    
  CÈL·LULES MARE
·TRACTAMENTS AMB
  FACTORS DE CREIXEMENT
·DERMATOLOGIA

·CIRURGIA ESTÈTICA 
  (propera obertura)
·CIRURGIA VASCULAR 
  (propera obertura)
·LOGOPÈDIA
·INSTITUTO CLÍNICO 
  DEL DÉFICIT DEL DAO
·DIETÈTICA I NUTRICIÓ
·REVISIONS ESPORTIVES
·RECONEIXEMENTS MÈDICS

PROVES COMPLEMENTÀRIES
·PROVES VERTIGEN
·AUDIOMETRIA I ELECTROCARDIOGRAMA
·ECOCARDIOGRAFIA DOPLER COLOR

·ELECTROCARDIOGRAMA
·ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONBAL
·ANALÍTIQUES I ANATOMIA PATOLÒGICA

CIRURGIA PERCUTÀNEA 
TRAUMATOLOGIA
·ESPERÓ CALCANI, HALLUX VALGUS
·OSTEOTOMIES MA I PEU

·SÍNDROME COMPRESSIU A NIVELL  
  PERIFÈRIC
·SINOVECTOMIA CANELL TURMELL I DITS

REHABILITACIÓ 
RECUPERACIÓ FUNCIONAL 
(propera obertura)
·TERÀPIES GRUPALS / 
EDUCACIÓ SANITÀRIA HIPOPRESSIU 
RESPIRATORI...
·MASSATGE, EMBENAT FUNCIONAL, 
KINESIOTERÀPIA, DRENATGE 
LIMFÀTIC
·FISIOTERÀPIA ESPORTIVA, 
FISIOTERÀPIA DE COLUMNA, 
PATOLOGIA SÒL PELVIC
·TRACT. MIOFACIALPUNCIÓ SECA, 
FISIOTERÀPIA ESTÈTICA
·MARXA NÒRDICA
·OSTEOPATIA

UNITAT DE MEDICINA 
HIPERBÀRICA 
(propera obertura)
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Què és el dèficit de DAO?  
Institut Clínic del Dèficit DAO, Puigcerdà

(O�GªȴFLW�GH�'$2�«V�XQ� WUDV-
torn en el metabolisme de la 
histamina que es presenta en 
individus genèticament predis-
posats, provocant una reduï-
da activitat funcional de l’enzim 
DiAminoOxidasa (DAO) que im-
pedeix degradar la histamina in-
gerida, i que afecta al 15% de la 
SREODFLµ�� (O� GªȴFLW� GH�'$2�SRW�
tenir a més un origen farma-
cològic i també és freqüent en 
SREODFLµ�DPE�PDODOWLHV�LQȵDPD-
tòries intestinals.

La histamina és una molècula 
produïda per l’organisme humà 
i mesuradora de molts proces-
VRV�ȴVLRO´JLFV��'ȇDOWUH�EDQGD�� OD�
majoria dels aliments contenen 
també histamina però aquesta 
QR�W«�FDS� IXQFLµ�ȴVLRO´JLFD� L�«V�
degradada per l’enzim DiAmi-
noOxidasa (DAO) en el budell. 
Si l’activitat de l’enzim DAO és 
reduïda, la histamina ingerida 
no pot degradar-se i s’acumula 
a la sang, causant l’aparició dels 
efectes adversos. Els símptomes 
predominants són migranya i 
trastorns digestius.

Els darrers estudis de l’equip 
del Dr. Joan Izquierdo Casas 
cap del servei de Neurología de 

l’Hospital General de Catalunya i 
Director Mèdic de l’Instituto Clí-
QLFR� GHO� '«ȴFLW� GH� '$2�� FRQV-
taten que una dieta baixa en 
aliments histamínics i amb su-
plements d’enzim DAO millora 
VLJQLȴFDWLYDPHQW�HOV�V¯PSWRPHV�
UHODFLRQDWV� DPE� HO� GªȴFLW� GH�
DAO, especialment la migranya, 
els trastorns digestius, cutanis 
i dolor muscular. Com resultat 
d’aquest estudi, ara se sap que 
en el 86% dels pacients amb 
GªȴFLW�GH�'$2�YD�GHVDSDUªL[HU�
la migranya o va disminuir la 
freqüència d’episodis i dolor. A 
més, es desprèn que la medició 
d’activitat DAO suposa un bio-
marcador clau pel diagnòstic i 
prevenció dels símptomes.

L’estudi també va constatar 
que en el 76% dels pacients van 
millorar els símptomes gastroin-
testinals, a més els símptomes 
cutanis van millorar en el  77%, 
els musculars en el 82% i el can-
sament en el 76%.

Segons l’Adriana Duelo, Direc-
tora de Nutrició, de l’Institut Clí-
QLF�GHO�'ªȴFLW�'$2��TXH�UHFHQW-
ment ha obert una Unitat DAO 
a la Fundació Hospital de Puig-
cerdà, “els símptomes associats 

DO�GªȴFLW�GH�'$2�SRGHQ�SUHYH-
nir-se a través de la dieta” : 

ȏ� (V� SRW� SUHYHQLU� HO� 'ªȴFLW�
de DAO mitjançant la dieta?
(O�GªȴFLW�HQ]LP¢WLF�FRP�D� WDO�

no, ja que en la majoria d’oca-
sions és d’origen genètic, però 
sí els símptomes que apareixen 
SHU�XQ�GªȴFLW�GH�OȇHQ]LP�'L$PL-
no Oxidasa.

• Com ha de ser la dieta?
Una primera fase, la més es-

tricta, consisteix en evitar tots 
els aliments que afavoreixen 
l’acumulació d’histamina, ja sigui 
pel seu contingut d’aquesta o en 
altres amines que competeixen 
amb ella, per la seva capacitat 
d’alliberar histamina endòge-
na o perquè bloquegen o inhi-
beixen l’enzim DAO, com és el 
cas de les begudes alcohòliques. 
A més, és necessari suplemen-
tar la dieta amb enzim DAO.

• Quins són els símptomes 
predominants pels pacients 
que visiten la Unitat DAO?

Principalment venen per mi-
granya, però no és l’únic símp-
toma. Molts tenen problemes 
GLJHVWLXV� �LQȵRU�� UHVWUHQ\LPHQW��
o diarrea), problemes de pell 

7HQV�PLJUDQ\D"�7HQV� OD�SHOO� VHFD�R�DW´SLFD"�7HQV� LQȵRU�� UHVWUHQ\L-
ment o dolor muscular? Pot ser que aquests símptomes es donin per 
XQ�GªȴFLW�GH�'$2��6DSV�TXª�«V�HO�GªȴFLW�GH�'$2"�'HPDQD�FLWD�D�OD�8QL-
tat DAO de la FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ.
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(pell atòpica, vermellors, picors 
o dermatitis), fatiga i/o dolors 
musculars (sobre tot en la zona 
de les cervicals i lumbars).

• Quina qualitat de vida o 
grau de normalitat tindrà un 
SDFLHQW�DPE�GªȴFLW�GH�'$2"

Jo diria un estat de normali-
tat quasi complet. Dic quasi per-
què sempre haurà de controlar 
la dieta d’alguna manera i aju-
dar-se amb la suplementació 
de DAO quan sigui necessari. La 
qualitat de vida del pacient de-
pendrà del rigor que tingui en 
complir bé o no el tractament, i 
per això és imprescindible anar 
al professional adequat.

• S’han de desterrar per 
sempre aliments comuns 
com la llet, els cítrics, el tomà-
quet... pel seu alt contingut 
en histamina?

Desterrar és una paraula 

molt forta. Jo proposo ‘intentar 
evitar’. A l’inici del tractament sí 
que és important evitar-los del 
tot, però després es poden fer 
excepcions de forma puntual. 
No és el mateix un suc de ta-
ronja cada dia amb l’esmorzar 
(molt saludable pels que no te-
QHQ�GªȴFLW� GH�'$2��TXH�XQ� DO�
mes. Es preferible prendre una 
crema de carbassó (sense llet) 
que uns espaguetis amb tomà-
quet de pot i formatge o tonyi-
na, ja que la càrrega d’histamina 
del carbassó és menor.

• Existeix una dieta genèri-
ca?

Existeixen pautes genèri-
ques, però mai una dieta estàn-
dard. La dieta ha de ser perso-
nalitzada: cada pacient és un 
món i té diferents horaris, tre-
balls, situacions familiars, histo-
rials clínics.

• I amb tanta restricció, és 
possible gaudir del menjar?

I tant!!! Hi ha més aliments 
en el mercat dels que pensem, 
però sempre comprem el ma-
teix. L’arròs de muntanya amb 
cuixetes de pollastre, ceba, pe-
brots de colors, una mica d’all, 
llorer i romaní és boníssim.


