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Presentació 1

El nen, durant el seu desenvolupament, es troba sotmès a moltes demandes d'adaptad&
aprenentatge, culturització i activitat física, amb la tensió que tot això comporta juntament amb
l'exigència de millors resultats. Aquest nen és, avui encara, un individu poc vigilat, sota el pretext de la seva fortalesa i capacitat innates, però metges, pares i educadors som responsables
ó, sinó que totes aquelles demandes
no solament del resultat final d'aquesta etapa de maduraci
siguin útils i proporcionals a les seves possibilitats, per tal de no sotmetre'l a situacions de risc
pel damunt de la seva seguretat.
La petició que a través d'aquesta publicació arriba al pediatre és que ell, que és el responsable de la resolució de les seves malalties, ho sigui també de la consolidació de la seva salut,
davant de l'esforç que l'esport i l'activitat física produeixen sobre el cos i la ment en desenvolupament del nen.
Per això voldríem comprometre tots els pediatres i sensibilitzar tots els pares en una tasca
comuna: vetllar per tal que els nostres infants, sotmesos a una activitat física no exempta de risc,
puguin gaudir d'una máxima seguretat, de suficients installacions esportives i d'uns entrenadors amb coneixements adequats, cosa que limitaria els riscs a una mínima expressió.
Restaria per aconseguir, entre tots, la conscienciació de les institucions i de la societat en
general de la necessitat i conveniència d'una valoració i seguiment especial del nen que practica esport.
El grup de treball que hem constituït vol aconseguir tot això i, a partir d'aquests desigs, demanem ajut a tots els qui puguin collaborar per portar aquesta tasca a bon fi.
Animem, doncs, el pediatre a collaborar en un terreny que li és propi i irrenunciable, perquè solament amb els seus coneixements professionals i del nen en particular, pot fer més per
al seu futur esportiu i personal que qualsevol centre especialitzat de sofisticats mitjans tècnics.
Per tal d'assolir aquests objectius tindrem una eina: la fitxa d'aptitud esportiva. Aquesta fitxa
s'allunya d'alió que és una revisió escolar i fins i tot del que és un examen de salut, que els
pediatres practiquem habitualment en la nostra consulta diària. Es un examen orientat a conéixer psíquicament, físicament i funcionalment el nen i la seva resposta a l'esforç, proposat en
la sala d'exploració i en el camp d'esports.
Volem deixar ben clar que, inicialment, tots els nens poden arribar a l'esport des de la seva
salut o des de la seva malaltia, però el grau d'esforç i el tipus d'esport cal que siguin ben diferenciats i coneguts pel pediatre que és qui, finalment, es responsabilitza de la seva recomanació.

Per aquest motiu, en l'exposició de la fitxa d'aptitud esportiva oferim un llistat classificatori
dels esports més habituals en el nostre medi, per ordre de gradació d'esforç i risc, i un bon
nombre de comentaris sobre algunes condicions desqualificadores per a practicar-los.
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Finalment, direm que cal tenir present que el nen no ha d'iniciar-se amb entrenaments intensos ni amb confrontacions de cert nivel! fins que no hagi superat la pubertat. L'examen que farem durant aquest període pre-puberal, l'anomenarem "Examen d'iniciació esportiva".
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Introducció al mètode exploratiu 2.1
El present treball només té la pretensió de fer arribar al pediatre generalista informació
suficient per tal que, amb els seus coneixements professionals, pugui manejar la fitxa d'aptitud
esportiva amb un mínim de fiabilitat, que vol dir que tot explorador valori de la mateixa manera
i explori pel mateix procediment un determinat signe o resposta perquè posteriorment, malgrat
que els qui hagin explorat l'esportista siguin persones diferents, es puguin comparar amb absoluta fiabilitat els valors de diferents moments de l'exploració.
Haureu de disculpar, per tant, que recordem detalls i procediments que amb seguretat tots
els pediatres ja coneixem, però només ho fem per unificar els resultats.
Durant l'acte exploratori, és convenient que se segueixi una sistemàtica ordenada i que es
porti a terme sempre de la mateixa manera, amb la qual cosa ens assegurem de no oblidar cap
pas i alhora mecanitzem l'exploració, fent-la més ràpida i fluida.
L'exploració té també com a fundó no solament detectar anomalies variables que aconsellin
o desaconsellin un determinat esport, sinó que permet establir uns punts que serveixin de referencia per a valorar posteriorment l'evolució d'aquell esportista, les seves millores, les seves
deficiències, el seu desenvolupament i el rendiment muscular i cärdio-vascular lligat a l'entrenament i a la pràctica esportiva.
Tot pediatre que explori un nen que practica esport, ha de tenir cura, en fer l'anamnesi, de
ó, les seves condicions ambientals, hàbits higiènics,
conèixer amb detall el seu estat de nutrici
hores que sol dormir, ritme miccional i de deposicions, caràcter i rendiment escolar, a fi de valorar millor en el comentari final les indicacions, contraindicacions i consells, que com a corollari
cal posar al final de l'explorad&
Totes aquestes dades en mans dels entrenadors, juntament amb l'observació i valoració que
aquests faran en el decurs de les seves sessions de treball controlat, poden donar un fruit molt
important, amb vista a la classificació i coneixement de les possibilitats de l'esportista.
Per tal de portar a terme l'exploració, el pediatre no necessitarà cap altre material que el
que utilitza habitualment en les seves exploracions clíniques de consultori. Tot i així, repassarem una Ilista d'aquest material:
—Sala d'exploració
—Taula d'exploració
—Focus de llum adient
—Imprès de la fitxa d'aptitud esportiva
—Depressors de llengua
—Llanterna
—Otoscop
—Fonendoscop
—Aparell de mesurament de la tensió arterial
—Martell de reflexos
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—Agulla per a explorar sensibilitats
—Bàscula médica
—Tallimetre
—Cinta métrica
—Espirómetre
—Optotips
—Làmines acolorides per a valorar el sentit cromàtic
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Descripció de la caràtula de la fitxa 2.2
La fitxa, com es pot veure, està confeccionada de manera que es pot desdoblegar sense perdre el dret i el revés, i així ofereix la possibilitat d'un accés ràpid a les dades fonamentals de
filiació i antecedents anamnésics.
A la primera cara de la fitxa, un cop doblegada, figuren en llocs preferents el nom, cognoms,
adreça i escola o club en el qual es practica l'esport. Junt amb aquestes dades, hi ha un espai
per a fer constar els esports que practica més habitualment cada nen, així com si ho fa com a
lleure o a nivell de competició, escolar o federat,i les hores que hi dedica a la setmana.
A la part central de la fitxa hi ha els diferents apartats de l'exploració, classificats per sistemes o aparells, amb tot el columnat, sis espais en total, per a apuntar els resultats en diferents
etapes de la vida esportiva del nen. Totes aquestes parts de l'exploració es descriuran posteriorment.
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Informe a la familia i a l'educador 2.3
A la part posterior de la fitxa, s'hi han posat unes caselles en les quals consta el nom del
metge encarregat de l'exploració, l'«Apte» o «No apte», així com un apartat d'observacions en
qué hom podrá fer comentaris per a l'entrenador, o indicar possibles situacions desqualificants
per a l'esport a fi que el nen assiteixi a un especialista o a un centre especialitzat perquè corrobori o contradigui la dita situació.
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