
la Policlínica Treton són 
veritables especialistes 
en podologia, i és que 
tracten des de la gerià-
trica fins a la diabètica, 

passant per la quirúrgica i l’espor-
tiva. En aquest sentit, actualment 
a la clínica s’ha iniciat el tracta-
ment del peu diabètic, on la pre-
venció és fonamental, tal i com 
destaca un dels seus especialistes, 
David Medina. I és que les com-
plicacions derivades d’un mal 
control poden arribar a ser “molt 
greus per als pacients i donar lloc 
a importants discapacitats”, afir-
ma. Així, els serveis que realitzen 
són de quiropòdia, suports plan-
tars individualitzats i exploracions 
biomecàniques, així com promo-
ció i prevenció de la salut podal. 

El diplomat en podologia des-
taca que els problemes de peus 
més habituals entre la població 
provenen d’un mal recolzament 
del peu, que produeix durícies i al-
tres problemes com la marxa an-
tiàlgica. També es presenta molt 
sovint l’enclavament d’ungles per 
tall incorrecte i per dur un calçat 
inadequat. No obstant això, de ca-
ra a l’estiu predominen altres pro-
blemes, com la sequedat en els 
peus per utilitzar calçat inadequat, 
friccions i butllofes, excés de su-
doració i infeccions cutànies per 
fongs o berrugues, tal i com apun-
ta Lorena Mota, també podòloga 

a la Policlínica Treton.  
Per tot plegat, la Treton ofereix 

diversos tractaments, com la de-
laminació de durícies, el tall d’un-
gles, l’exploració de dolor de peus, 
la cura de ferides o de berrugues 
o la presència de fongs i de defor-
mitats en les ungles, així com trac-
taments de dermatopaties, de 
mala olor, d’excessiva sudoració i 
també assessorament en el calçat. 

En aquest sentit, el podòleg David 
Medina assenyala que el principal 
requisit que ha de complir una sa-
bata és la confortabilitat, si bé 
també és important per a una per-
sona que s’adigui amb el seu gust, 
és a dir, que compleixi una funció 
estètica. Per la seva banda, Lore-
na Mota especifica que “en gene-
ral una sabata hauria de ser còmo-
da, de material transpirable i suau, 
àmplia i amb sola amortidora a la 
vegada que flexible, que aporti 
confort i estabilitat en la marxa”.  

Quant als nens, cal cercar unes 
sabates amb contrafort en la part 
posterior, que no arribin a fixar i 
que portin velcro per afavorir l’au-
tonomia i l’adaptació. A més, cal 
que siguin de sola àmplia, que 
acabin amb punta mirant cap a 
dalt, que no pesin, que duguin 
protecció en la puntera dels dits i 
que siguin transpirables. Final-
ment, David Medina també assen-

yala que, tot i que ara ve el bon 
temps, és important tenir en 
compte que les xancles són només 
per a certs moments, ja que no te-
nen cap fixació. Fins i tot diu que 
hi ha peus que no les toleren.  

També és preocupant per a amb-
dós podòlegs de la Treton el fet 
que la gent s’esperi massa per anar 
al podòleg. No obstant això, Me-
dina apunta que la tendència està 
canviant i que els pacients són 
cada cop més conscients de la ne-
cessitat de tenir cura dels peus. En 
aquest sentit, apunta que és molt 
important visitar l’especialista per-
què “no hi ha dos peus iguals i ca-
dascun necessita el seu tracta-
ment”. La seva companya s’hi 
mostra completament d’acord, si 
bé puntualitza que “encara hi ha 
molt per fer per crear una autèn-
tica cultura de benestar po-
dològic”.  

És per això que tant David com 
Lorena apunten la importància 
que els infants vagin al podòleg, ja 
que aquest especialista pot corre-

gir males postures o caigudes re-
petitives. De fet, els nens que ne-
cessiten plantilles solen començar 
a dur-les amb 4 o 5 anys. 

Per això, Medina afirma que 
per mantenir uns peus sans, “a 
part de visitar el podòleg, és molt 
important explorar els peus, no 
aguantar el dolor, eixugar-se bé 
després de la higiene, evitar por-
tar el mitjó suat dins la sabata i que 
el calçat s’adapti al peu i no al con-
trari”. Per la seva banda, Mota afe-
geix que “és molt important dupli-
car la hidratació per evitar proble-
mes de sequedat, usar productes 
que regulin la transpiració i usar 
xancletes en zones amb humitat”.  

I és que una bona salut podal 
prevé altres afeccions com el mal 
d’esquena, però també l’aparició 
de llagues i ferides en la planta del 
peu. I “caminar bé és essencial per 
controlar malalties com el coles-
terol, la diabetis o la hipertensió”, 
destaca el podòleg de la Policlíni-
ca Treton. En conclusió, assenya-
la, “una bona salut podal és un fac-
tor indispensable per poder tenir 
una bona qualitat de vida”. //


