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Editorial

Bon dia!
CAP El Remei, digui?
Sabem que la salut és un dret de tothom. Avui en dia les coses, però, estan canviant.
Les retallades ens han fet molt mal. Sé de primera mà que els professionals treballen
de valent perquè l’usuari no en rebi les conseqüències. Hi haurà qui comparteixi
la meva opinió i qui no perquè cadascú té una vivència diferent. Però aquest és un
tema rugós i crispant en el que no hi vull entrar. El motiu d’aquest petit article és
compartir la meva experiència, si m’ho permeten, com usuària del CAP El Remei.
Recordo perfectament la primera vegada que hi vaig entrar. Era bastant més jove i m’acompanyava la mare. Tímida, vaig escrutar tot l’edifici: el terra, les parets, els quadres
que hi penjaven, els escrits dels rètols. Hi predominava la
pulcritud i l’ordre.
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A continuació, vaig repassar els usuaris sense dissimular. Em
va xocar la manera de caminar, de comunicar-se, el silenci.
Aquell comportament no m’era gens familiar. Cal tenir en
compte que sóc filla d’un poble de la província de Nador, Marroc. La meva amiga de l’institut diu que nosaltres, els marroquins, cridem i gesticulem massa. Discrepo amb ella, és clar!

L’altra cosa que em va marcar va ser aquell rellotge de paret amb números grans.
Aquell objecte que es va apoderar del meu temps i marcava les pautes de la meva
vida. No entenia l’enuig de la doctora quan em deia allò de “és que arribes mitja
hora tard, no pot ser!”. Ella arrugava el front uns segons, sospirava i, finalment, em
dedicava un somriure. Jo obria els ulls intentant entendre aquell comportament.
Quanta pressa té aquesta gent, no? La culpa és del maleït rellotge!
Amb el temps, vaig comprendre que vivia en un país on no es pot badar i on aquell
rellotge era molt significatiu. Per tant, si volia quedar amb algú per fer un cafè, ho
havia de fer a una hora concreta i no durant la tarda com feia al meu país.
A continuació, em va sobtar la serietat dels professionals. D’entrada em va semblar que seria un contacte fred. Després del “bon dia, en què la puc ajudar?”, la
impressió va canviar. La meva actitud, també.
Finalment, manifestar que sort en tenim de centres com el nostre on tenim uns professionals que ens escolten, ens parlen, ens ajuden i ens atenen. Llàstima que no ens
puguin dedicar tot el temps que voldríem.

Laila Karrouch
Usuària del CAP El Remei
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Tots, en algun moment de la
nostra vida, haurem de tenir
cura d’algú o ser cuidats per
algú. Però per poder cuidar,
la “persona cuidadora” necessita rebre el suport extern
necessari i el reconeixement
públic que mereix la seva
contribució.
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Nens

Novetats en el
calendari de vacunes
El passat 1 de juliol de 2016 va entrar
en vigor el nou calendari de vacunació
sistemàtica per a tota Catalunya.
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Canvis destacables
El Departament de Salut estableix el calendari vacunal que
ha de rebre la població de Catalunya i que es va modificant
en base a les noves evidències
científiques. El darrer canvi
que s’havia fet va ser al juliol
de 2014.

• El pneumococ s’administrarà
als 2, 4 i 11 mesos i la varicel.la
als 15 mesos i 3 anys.
• Es reajusta les dosis de vacuna
contra el meningococ C per
tenir cobertura a l’adolescència i s’inclou la vacuna de la tos

ferina per a totes les embarassades en el darrer trimestre.
• La vacuna contra diftèria,
tètanus, tos ferina i poliomielitis passa de 5 dosis a 4. Ara
es posarà als 2, 4, 11 mesos i 6
anys. Desapareix, per tant, la
dosis dels 18 mesos.

La principal
novetat és la
introducció de
les vacunes
contra el
pneumococ i la
varicel·la per
a tots els nens
nascuts el 2016
Nova APP iVacunes
Ja està disponible l’app que permet millorar el seguiment i el
control del calendari de vacunacions i on es pot registrar el
calendari de cada membre de la
família. En l’App també es pot
consultar:

• Calendari de vacunes oficial del
Departament de Salut.
• Informació sobre cada vacuna.
• Data en què s’ha d’administrar
la propera dosis.
• Informació de les malalties que
protegeix la vacuna.
• Informació sobre vacunació no
sistemàtica.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.comb.cat
Col·legi de Metges de Catalunya. Vacunar és protegir.
canalsalut.gencat.cat
El nou calendari de vacunes (Agència de Salut Pública de Catalunya).

Sandra Delgado
Infermera de pediatria
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
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DM2: la
importància
dels bons
hàbits
La diabetis mellitus és
una alteració metabòlica
caracteritzada per una elevació
dels nivells de sucre en sang.
Sigui quin sigui l’origen d’aquesta
afectació, la dieta i l’exercici són
pilars fonamentals per al seu
control.

Què és la diabetis mellitus?
És una alteració metabòlica
que comporta un augment del
sucre en sang. Es distingeixen
dos tipus principals de diabetis mellitus:
• Tipus 1. Sobtadament el
pàncrees deixa de fabricar
insulina, l’hormona que necessitem, com si fos la clau
d’un pany, per obrir la porta de la cèl.lula perquè la
glucosa hi entri. Suposa un
10% aproximadament dels
casos de diabetis que veiem,
es presenta habitualment en
persones joves que a més no

tenen problemes de pes.
• Tipus 2. La insulina no funciona correctament, sigui perquè
se’n fabrica poca o perquè la
cèl.lula no accepta la insulina
(com si hagués canviat el pany
i ara la clau no funcionés). Sol
suposar el 90% de les diabetis que tractem. Apareix amb
l’edat i els desencadenants
principals són el sedentarisme
i el sobrepès i obesitat.
• La diabetis gestacional o de
l’embaràs seria una altra forma més especial.

Com puc saber si
tinc risc de patir
una diabetis?
El test FINDRISC ens diu
quina probabilitat tenim
de desenvolupar una DM2.
Aquest test el pot fer tothom a casa seva a partir
dels 40 anys. Si el resultat
és de 15 punts o més, es recomana consultar al metge
de família per fer una anàlisi de sang. Si el valor està
per sota, es pot repetir cada
4 anys.
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Les tres potes del tractament
1. Alimentació
El primer que es fa és revisar la
dieta i l’activitat física, perquè
sovint seran la causa de la seva
diabetis. Per aquest motiu, al
principi no es tracta amb fàrmacs. Per garantir que sigui
senzill, la informació que els
donarem al principi serà molt
genèrica però sobretot encarada a entendre que l’alimentació no és menjar el que es vol
sinó el que es necessita:
• L’alimentació equilibrada es
basa en menjar els 3 grups
principals de nutrients: hidrats de carboni, greixos i proteïnes. Una persona diabètica
no ha de deixar de menjar hidrats de carboni, de fet més o
menys el 50% de l’energia diària hauria de provenir dels hidrats de carboni. El que haurà
de canviar és quins tipus d’hidrats de carboni pren: s’ha de
reduir la pasta, l’arròs i el pa,
i s’ha d’ingerir més provenint
de llegums, verdura i cereals
integrals.
• Com que la diabetis és una
malaltia metabòlica i de

consum i aprofitament de
l’energia, una recomanació
general, que no obligatòria,
és que es mengi una mica
menys del normal però repartit no en 3 àpats sinó en
5. Això voldria dir, per exemple, que les postres del dinar
poden passar a mig matí, i
les del sopar a mitja tarda.
• L’objectiu de la dieta serà
tendir al normopès, i per
tant caldrà reduir la quantitat total del que es menjarà.
Però si aprenem a menjar
correctament, no és tan difícil. I cal tenir present que
una reducció del 10% del pes
comporta una millora clara
del control del sucre i de les
alteracions vasculars.
• Es recomana cuinar al vapor, a la planxa, microones,
forn, i evitar en la mesura del
possible el fregit.

2. Activitat física
Es recomana caminar 30 minuts
a pas lleuger, almenys 5 dies a la
setmana, o bé 90 minuts a la setmana d’activitat física intensa.

Una persona que tingui activitat
física diària, que vol dir FER activitat amb l’objectiu de moure’s, i
no treballar movent-se, cremarà
una quantitat de calories que
si després la dieta és correcta,
no li suposarà ni augmentar el
sucre en sang ni augmentar de
pes. Per aquest motiu l’exercici
és tan important per prevenir la
diabetis tipus 2.

3.Tractament farmacològic
Hi ha moltes opcions i els
avenços dels darrers anys fan
aconsellable no incidir-hi en
aquest article. Sí que cal insistir que els fàrmacs, sense dieta
ni exercici, tenen una eficàcia
molt més reduïda.
Als 3-6 mesos s’hauria de fer una
visita de control per revisar la dieta i l’exercici, i per planejar unes
noves anàlisis perquè en cas de
no millora s’haurà de pensar en
iniciar el tractament farmacològic. D’aquí la importància de
tractar la prediabetis amb dieta
i exercici, perquè en la diabetis
per desgràcia solem arribar tard
i no n’hi ha prou amb la dieta en
el 95% dels casos.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
canalsalut.gencat.cat
· Qüestionari FINDRISC.
· Canal Salut. Diabetis/Tractament/Alimentació.
projectes.camfic.cat
CAMFIC. Diabetis i exercici
www.adc.cat/ct-dia.htm
Associació de Diabètics de Catalunya

Salvador Giménez - Gabriel Cuatrecasas - Roger Vinyeta
Metges de família
EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes
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Qui cuida al cuidador?
Suport i reconeixement a
les persones cuidadores

Fer-se càrrec de l’atenció d’un familiar en situació de
dependència és una realitat que afecta moltes famílies.
Tots, en algun moment de la nostra vida, haurem de tenir
cura d’algú o ser cuidats per algú. Però per poder cuidar,
la “persona cuidadora” necessita rebre el suport extern
necessari i el reconeixement públic que mereix la seva
contribució.
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La important tasca de
la persona cuidadora
El progressiu envelliment de
la població fa que hi hagi més
persones amb problemes de
salut crònics, de discapacitats
i de dependència, que necessiten ser cuidades.
Generalment, és la família
la que està a la primera línia
d’atenció, assumint les principals responsabilitats de cura
i atenció diària, tot i que també pot ser desenvolupada per
persones contractades o voluntàries. És el que s’anomena
“cuidador o cuidadora infor-

Els efectes de
cuidar als altres
Efectes personals positius
dels cuidadors:
• Experiència satisfactòria i
gratificant.
• Enfortiment de vincles amb
la persona atesa.
• Descoberta de noves actituds i habilitats.
• Sentir-se útil i estimat

mal”, o no professional.
En aquest context, el paper dels
cuidadors informals és indispensable i la seva tasca d’entrega i dedicació als altres comporta un considerable esforç
físic i emocional continuat, que
pot influir en la seva pròpia salut i benestar (i suposar renúncies a nivell personal i social).
Amb l’objectiu d’oferir suport
a les persones que cuiden
familiars malalts i/o dependents, la Xarxa pel Suport a les

Efectes sobre la qualitat de
vida dels cuidadors:
• La sobrecàrrega física i emocional pot provocar cansament, dolor muscular, mal
de cap i d’esquena, trastorns
del son, etc.
• Els cuidadors acostumen a tenir dubtes, conflictes interns,
sentiments de culpabilitat,
sensació de desesperança...
que poden derivar en episodis
d’ansietat i depressió.

Famílies Cuidadores (XSFC)
va publicar l’any 2015 la guia
“I vostè com està?”, amb la
participació i les aportacions
conjuntes de professionals de
la salut i persones cuidadores.

El 5 de novembre se celebra el “Dia del cuidador” en reconeixement
a aquelles persones que
es dediquen a cuidar
a persones malaltes o
dependents

• Canvis importants en l’estructura familiar, tensions i
dificultats en les relacions
i la comunicació dels seus
membres.
• La seva vida social i el temps
de lleure es veuen reduïts o
fins i tot anul·lats.
• Sovint han de reduir la seva
jornada laboral o deixar de
treballar, fet que comporta
la disminució dels ingressos econòmics.
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Per quines etapes passa un cuidador?
Ésser cuidador és un procés
que travessa 3 grans etapes i
en cada una d’elles cal oferirlos suport formal (serveis
oferts per l’administració pública) i informal (de familiars
i amics).

bé pot presentar-se de forma
sobtada (per accident o malaltia). En qualsevol cas, afrontar
i acceptar un diagnòstic és un
procés difícil que té un gran
impacte emocional, tant pel
malalt com pel cuidador.

1. El cuidador/a expectant:
de la incertesa al diagnòstic

2. El cuidador/a actiu: reconèixer-se com a cuidador i
acceptar la realitat

És la primera etapa, on el cuidador encara ha de conscienciar-se del problema a mesura
que un familiar va envellint o
va perdent autonomia. O tam-

En aquesta etapa, la persona
cuidadora ja és conscient de
les seves noves responsabilitats. Experimenta un desgast

físic i psicològic important i
inclús pot viure una situació
d’anul.lació personal. És una
etapa que pot allargar-se molt,
depenent de la malaltia i del
seu pronòstic.

3. El cuidador/a invisible:
Viure la pèrdua i el dol
Sol començar quan el familiar mor i el cuidador ha de refer la seva vida. És una etapa
de canvi, on el seu coneixement i expertesa deixa de ser
visible.

www.fersalut.org
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ETAPES

Com reacciona?
• Angoixa

1

CUIDADOR
EXPECTANT

• Por
• Tristesa
• Ira
• Desesperança
• Negació de la realitat

• Accepta la realitat.

2

CUIDADOR
ACTIU

3

CUIDADOR
INVISIBLE

• Abandonament personal. Destina grans
esforços i energies a la
persona que cuida.
• Preocupació i angoixa davant la incertesa,
per no saber com gestionar les responsabilitats.

Es viuen sentiments
contraposats de culpa (per no haver-ho
fet millor) i alhora
alleugeriment, que no
saben com gestionar
emocionalment.

Com se sent?

RECOMANACIONS: Què necessita?
• Compartir l’experiència amb algú que també ha
passat per això.

• Desorientat i
desconcertat.

• Informació professional per comprendre la malaltia i afrontar la nova situació (què fer i com fer-ho).

• No sap on anar
ni a qui demanar
ajuda.

• Saber que no està sol. Demanar ajuda i consell
sempre que es necessiti.

• Experimenta
sobrecàrrega i
esgotament.
• Aïllament i soledat per la ruptura
o l’afebliment de
les relacions amb
l’entorn.
• Tristesa per la
situació del familiar malalt, que
estimes.
• Culpabilitat per
no fer més o per
no fer-ho millor...
• Dolor
• Tristesa
• Pèrdua
• Alleugeriment
• Desorientació

• Orientació i suport dels professionals de la salut,
d’associacions de pacients, centres de serveis socials, etc.
• Comunicar-se i expressar què sent i com va el dia
a dia. Parlar dels problemes i dels sentiments amb
l’entorn més proper (parella, família i amics).
• Suport professional per afrontar el dia a dia amb el
pacient: control de les visites, seguiment de la medicació, les cures, l’alimentació, etc. i col·laboració en la
presa de decisions.
• Conèixer els recursos i serveis socials que té a
l’abast, per millorar la seva qualitat de vida: formació,
grups d’ajuda mútua, servei d’atenció a domicili, etc.
• CUIDAR-SE! Tenir cura de la seva salut i fer els controls de les seves malalties (si en té). Seguir una dieta equilibrada, fer exercici, descansar suficient, tenir
temps d’esbarjo i relaxació...
• Sentir-se valorat. És la persona amb major coneixement de la situació i necessitats del malalt.
• Sentir-se acompanyat en aquesta nova etapa.
• Expressar el dolor i la tristesa que sent.
• Valorar-se a un mateix per la gran tasca que ha fet.
• Retrobar de nou la seva identitat i reconstruir la
seva vida.
• Suport i ajuda (grups de dol).

Hi ha centres d’atenció primària i centres de serveis socials que ofereixen programes
educatius, tallers o grups d’ajuda mútua dirigits als cuidadors. Informa-te’n!

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.bcn.cat
Guia “I vostè com està?
canalsalut.gencat.cat
Canal Salut. Cuidadors informals
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1996-2016: 20 anys d’autogestió
en Atenció Primària.
Per molts anys!
El CAP El Remei de Vic va obrir les portes el dia 1 d’octubre
de 1996. És el primer Equip d’Atenció Primària autogestionat
que es va crear, sota la fórmula d’Entitat de Base Associativa
(EBA), gestionada pels propis professionals del centre. Des
de llavors, avui fa 20 anys, ja som 12 entitats amb aquest
model de gestió, repartides per tot Catalunya.

Les EBA: centres de salut amb
un llarg bagatge i casos d’èxit
Les Entitats de Base Associativa són centres de salut
proveïdors del Sistema Sanitari Públic de Catalunya,
que mitjançant un contracte
i supervisió del CatSalut proporcionen serveis de salut a

la seva població de referència.
La seva llarga trajectòria de
molts anys i resultats òptims
de salut ha permès que les
EBA s’hagin dotat d’un reco-

neixement en el sector, no només pel seu peculiar model de
gestió sinó perquè en general
totes elles aconsegueixen situar-se entre els Equips d’Atenció Primària millor valorats de
Catalunya.
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EBA

Any creació Servei Públic de Salut

Ubicació geogràfica
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Població de
referència *

EAP Albera Salut

2002

Atenció Primària

Girona (Empordà)

7.288

EAP Alt Camp Oest

2001

Atenció Primària

Tarragona (Alt Camp)

6.091

EAP Dreta de l’Eixample

2003

Atenció Primària

Barcelona

44.942

EAP Osona Sud-Alt Congost

2000

Atenció Primària

Barcelona (Osona)

13.870

EAP Poble Sec

2002

Atenció Primària

Barcelona

24.723

EAP Sardenya

2000

Atenció Primària

Barcelona

19.221

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes

2003

Atenció Primària

Barcelona

45.616

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

2003

Atenció Primària

Barcelona

56.385

EAP Vic

1996

Atenció Primària

Barcelona (Osona)

24.415

Muralles Salut

2013

Atenció Primària

Tarragona

17.813

PAS

1995

Salut Mental i Addiccions Barcelona

287.589

Pediatria dels Pirineus

2009

Serveis de Pediatria

Lleida (Seu d’Urgell) 2.812 nens/es

* RCA: Registre Central de Persones Ateses

Fa 20 anys es va posar en
funcionament el primer
Equip d’Atenció Primària
autogestionat: L’EAP Vic
Avui el CAP El Remei de Vic té
un equip de 55 professionals
al servei de la salut que porten
la gestió clínica i també l’econòmica-organitzativa del cen-

tre. Inicialment estava pensat
per atendre una població de
18.000 usuaris i avui dia ja
dóna serveis de salut a 24.415
ciutadans de procedència
molt diversa, un 28% nascuts
fora de l’Estat.
L’EAP Vic destaca entre els
millors centres de Catalunya

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.eapvic.org
EAP Vic
www.aceba.cat
ACEBA. Autogestió en Atenció Primària.
· Decàleg de les EBA
· Central de Resultats AP 2015
· Satisfacció dels usuaris 2015

en indicadors de qualitat,
eficiència i satisfacció dels
usuaris i dels professionals.
Els mateixos usuaris del CAP,
segons dades de l’enquesta
de satisfacció dels usuaris de
l’any passat, van puntuar el
centre amb un 8,2, tres dècimes per sobre de la mitjana
catalana.
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XX Jornades ACEBA
“L’autogestió 20 anys després”
La històrica Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic
va acollir la XXa edició de les Jornades anuals d’ACEBA,
l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa. Per
primera vegada, les Jornades van donar veu als pacients i
usuaris dels centres, amb l’objectiu de conèixer les vivències
i opinions dels malalts i cuidadors, i poder millorar l’atenció
sanitària, donant-los resposta a les seves necessitats.

Atenció centrada en els malalts.
Escoltem als pacients!
Tres experiències colpidores demostren l’impacte físic i emocional de la malaltia en el pacient.
Una taula de professionals, pacients i cuidadors va obrir el debat
sobre la presa de decisions compartida i acompanyada, i l’apoderament dels pacients. La importància de la informació, com
donar-li notícies al pacient, el

tracte personalitzat, i com ajuda
el professional en el procés d’acceptació i de presa de consciència de la malaltia són elements
clau per implicar les persones en
el seu procés assistencial.

Les EBA treballem amb la comunitat, per la salut de tots.
La salut comunitària és un dels

eixos estratègics dels centres
de salut. Durant l’acte es van
presentar 3 experiències de
l’EAP Vic, l’EAP Vallcarca-Sant
Gervasi i l’EAP Albera Salut
van explicar el programa d’activitats i el treball en xarxa que
fan amb altres entitats del barri, per ajudar a millorar la salut
social i individual del territori.

www.fersalut.org
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Un aniversari amb doble celebració
Enguany commemorem els
20 anys de l’EBA de Vic, que
va obrir les portes l’octubre de
1996, i també els 20 anys de les
Jornades ACEBA. Cada any organitza el certamen una EBA
diferent i tota la Jornada gira al

voltant d’una temàtica diferent,
posant el focus en temes d’actualitat que ocupen i preocupen als professionals sanitaris.
La Jornada va comptar amb la
presència d’autoritats i refe-

rents del sector de la salut, els
quals van emfatitzar els bons
resultats assistencials i de satisfacció dels usuaris i dels professionals al llarg dels 20 anys
de trajectòria del CAP El Remei
de Vic.

Celebrem els 20 anys de l’EAP Vic amb tota la comunitat
Per celebrar els 20 anys del
CAP El Remei de Vic, el centre
ha organitzat durant tot el mes
d’octubre un seguit d’activitats
lúdiques i festives dirigides als
pacients, als usuaris i a tot el
barri, amb la col·laboració d’altres entitats del territori.
• Festivitat al carrer, amb geganters i xocolatada, per a
petits i grans.

• Les XX Jornades ACEBA
“L’autogestió 20 anys després”, amb l’assistència de
150 professionals del sector
sanitari.
• Una ONCOcursa (cursa i
caminada) l’ONCOcursa del
Remei, organitzada conjuntament amb Osona contra el càncer, amb un èxit
de participació amb més

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.eapvic.org
· I Oncocursa del Remei
· Memòria EAP Vic
www.aceba.cat
ACEBA. Autogestió en Atenció Primària.
· Programa de les Jornades
· Notícia Jornades

de 500 persones. Tots els
beneficis d’aquesta activitat estan destinats íntegrament a Osona contra el
càncer per contribuir a ajudar les persones i famílies
que han de conviure amb la
malaltia.
Tots, petits i grans, han trobat
el seu espai. Tots han estat
benvinguts a la festa!

www.fersalut.org

Clica al teu centre de salut i
consulta les revistes interactives
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