
 

Mireia Arús és la cap de Dietètica i Restauració del 
Consorci Sanitari del Maresme. El seu equip elabora 
dietes personalitzades per als pacients, segons les seves 
necessitats i el moment de la vida en que es troba cadascú.

Melitón Camacho (65 anys): 
“Al perdre pes he reduït 
a la meitat la medicació 
per al colesterol” 
Sempre m’ha agradat molt cuinar i menjar,
i a causa d’una mala alimentació i de “picar” 
entre hores, vaig arribar a pesar 105 kg.  
Fa poc més d’un any que em visito amb les 
dietistes-nutricionistes i he perdut 8 kg.  
No hi ha cap secret a l’hora de fer dieta, però sí que he canviat alguns 
hàbits importants: menjo poc pa i només per esmorzar, cuino més al 
vapor i evito els fregits, sempre mesuro les quantitats i entre hores 
només menjo alguna fruita. També camino 6 km cada matí.

Fa molts anys que pateixo hipertensió i colesterol alt, i amb la pèrdua 
de pes he aconseguit reduir a la meitat la medicació per al colesterol. 
A més, em trobo millor físicament i molt més àgil.

Hi ha moments complicats però la meva intenció és ser constant
i seguir perdent pes a poc a poc.

3.300 consultes
de dietètica anuals a 

l’Hospital de Mataró.

Sabies que... una petita pèrdua de pes 
ja proporciona beneficis significatius?

Per cada kg de pes perdut, 
es produeix una reducció 
de l’1% de colesterol total 

Pacients que van a consulta: 
Adults i nens
amb obesitat

Persones amb 
problemes digestius

Malalts de càncer

Perdre entre 2,5 i 5,5 kg 
en dos anys redueix el risc 
de diabetis en un 30-60%

Perdre entre un 5 i un 
10% del pes redueix 

la pressió arterial 

Baixa el risc vascular
i milloren els marcadors 

inflamatoris i de coagulació

L’obesitat, una epidèmia

67% dels adults

30% dels nens

Obesitat

Cuida  la teva salut… amb una alimentació 
saludable i augmentant l’activitat física diària.

Si no menjo bé, 
emmalalteixo més

Colesterol alt, 
afecta el 40% 
de la població

Hipertensió 
arterial 30%

Diabetis 
tipus 2 

10-12%

Avui, què menjo?

Fruites Proteïnes saludables

Cereals 
integrals

Verdures

Oli d’oliva
Per cuinar 
i amanir

Beure aigua 
Evitar begudes 

ensucrades

Experts de la Universitat de Harvard han 
dissenyat el plat saludable, una combinació 

d’aliments tant per menjar a casa com 
per emportar en una carmanyola.

1.700 professionals | 13 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat

A prop teu

Un cop d’ull
al Consorci Sanitari del Maresme
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