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Editorial

La mediació, una eina amb poc present i
molt futur en l’àmbit de la salut
La mediació
és una eina
que proporciona als pacients i usuaris
dels serveis
de salut i als
professionals
que hi presten serveis, un mecanisme alternatiu
a la via judicial per resoldre
els seus conflictes, que es caracteritza per la flexibilitat
dels seus tràmits, l’agilitat del
procediment i els menors costos econòmics i personals pels
interessats, siguin els professionals sanitaris implicats o els
pacients o les seves famílies.
Podem definir la mediació com
un sistema de negociació assistida mitjançant el qual les
parts involucrades en un conflicte tracten de resoldre per
si mateixes, amb l’ajuda d’un
tercer imparcial -el mediadorque condueix el procés ajudant
a les parts a trobar una solució
satisfactòria per a tothom sota
el principi guanyar/guanyar.
Un dels problemes que es planteja quotidianament als professionals de la salut és com han
de comunicar que s’ha produït un dany fruit d’un error del
que han estat responsables, o
el que és el mateix, com reconèixer de forma oberta i sincera que ha ocorregut un dany
no intencionat i dir “ho sento”
sense que aquest reconeixement suposi el tret de sortida
d’una reclamació de responsa-

bilitat contra
ell que pugui
afectar negativament el
seu patrimoni o la seva
reputació
professional.
Val a dir que en el
fons de moltes de les reclamacions plantejades per les
víctimes d’errors mèdics o negligències el que hi ha és un
clamor denunciant que no se’ls
ha informat prou bé o amb suficient veracitat quan tocava,
és a dir que la comunicació no
ha fluït com devia. Per afrontar
de manera no conflictiva la comunicació dels esdeveniments
adversos a les seves víctimes
cal una bona dosi de cultura de
diàleg i un sistema àgil i eficaç
de reparació del dany causat i
de protecció del professional,
i si malgrat tot sorgeix el conflicte el sistema de salut hauria
de comptar amb un bon sistema de resolució alternativa de
conflictes.
Els ciutadans per la nostra part
hem d’acceptar que l’atenció
sanitària és una activitat que,
per molta qualitat que tingui,
comporta riscos i hem d’estar
disposats a assumir-los. Malauradament no sempre és així:
exigim massa sovint resultats
miraculosos que l’estat de la
ciència mèdica no ens pot pro-

porcionar o simplement els recursos sanitaris disponibles pel
sistema sanitari no tenen al seu
abast.
La confiança constitueix l’element clau pel bon funcionament del sistema sanitari: els
pacients i usuaris han de confiar en els professionals que els
atenen, els professionals han
de confiar en els companys
amb els quals comparteixen
la responsabilitat de l’atenció,
uns i altres han de confiar en
les organitzacions per a les
quals presten serveis i on troben l’atenció que sol·liciten i
en els seus gestors i tots plegats
hem de confiar en el sistema i
en les autoritats que el regeixen.
Quan per qualsevol causa relacionada amb el tracte o amb
el tractament es produeix un
conflicte que trenca la confiança que ha de presidir les relacions entre tots els actors de la
sanitat cal que el sistema estigui preparat per recosir-la amb
instruments basats en el diàleg
i la comprensió, com ara la mediació.

Francesc José María Sánchez
Advocat
President d’honor de la Societat Catalana de Mediació en Salut
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La importància del joc
El joc és la manera innata de conèixer el
nostre entorn i d’aprendre. És una activitat
plaent i un espai de descoberta i d’elaboració
de coneixement i aprenentatge.
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Què és el joc

És una activitat universal i
espontània que al llarg de la
història de la humanitat ha
estat sempre present en totes
les civilitzacions. La curiositat és l’estímul necessari que
mou l’infant a jugar. El joc
espontani exercit lliurement
és una de les activitats més
importants que poden realitzar els infants. Jugant imiten
la realitat que viuen, assagen
situacions futures, a la vegada
que expressen els seus sentiments i les seves emocions.
Per tant, el joc és una activitat necessària perquè l’infant
creixi i es desenvolupi de
manera saludable. No és un

gaudi opcional, sinó un requisit indispensable com altres
activitats vitals com menjar,
dormir...
En els inicis de la vida de
l’infant, el joc està relacionat
amb el descobriment del seu
cos. Es miren les mans, es toquen els peus, exploren les seves sensacions i experimenten
els seus moviments... Cada fita
que assoleixen és l’estímul
per buscar nous reptes, noves
oportunitats per jugar. La seva
curiositat no té límits.
A mesura que l’infant creix,
el joc pren un caràcter més
socialitzador. Comencen a

relacionar-se amb altres persones i practiquen habilitats
socials que, més tard, faran
servir en la seva vida adulta.
És el moment del joc simbòlic on simulen activitats i reprodueixen escenes de la vida
quotidiana. En aquesta etapa
la imaginació els permet convertir les capses en teatres o
botigues..., les escombres en
cavalls i diferents objectes en
avions. Jugant escenifiquen
els esdeveniments passats i
futurs, adopten rols d’altres
persones lligades a la seva activitat diària (mestres, mares i
pares, germans, amics...). Descobreixen els límits, incorporen valors i es diverteixen.
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El rol de la família
És normal que els infants reclamin la presència dels pares
i de les mares en el joc. En
el moment que compartim
el joc amb els nostres fills i
filles estem fomentant els lligams afectius i consolidant
la relació. Per tant, passar-ho
bé, ajuda a enfortir els vincles i fermar les relacions i
les complicitats. Ara bé, també és recomanable deixar-los
espai sense intervenir perquè
puguin desenvolupar la seva
creativitat.
El joc es pot estimular de moltes i diverses maneres:
• Aprofitar les ocasions per
cantar, llegir contes, jugar,
ballar i així reforçar vincles. Proposar jocs d’imitació on hagin de repetir
paraules senzilles (joc dels
dits, ralet- ralet...) per estimular-ne el llenguatge. Deixar experimentar amb diferents textures i materials
(manipular materials com
fang, farina... o caminar
descalç per la sorra, gespa),

Qualsevol objecte
pot convertir-se
en una joguina, de
la mateixa manera
que qualsevol
moment pot
esdevenir una
oportunitat pel joc

així es fomenta el desenvolupament de la imaginació,
la creativitat i l’interès per
coses noves.
• Trobar espais perquè juguin i es relacionin amb
altres nens, afavorint la socialització. Ensenyar a compartir, és un pas per aprendre a conviure i a créixer de
manera saludable.
• Oferir joguines senzilles
per permetre un joc més
imaginatiu i no tan dirigit.
Oferir jocs i joguines sense estereotips de gènere:
nines, cotxes, cuinetes, i
sense promoure conductes
violentes.
• Dosificar les joguines, l’ex-

cés pot produir desinterès
i promoure que no ho valorin prou. Implicar-los a
recollir les joguines, així
s’inicien en la corresponsabilitat. Evitar les pantalles
(mòbils, TV, tauletes) a menors de 2 anys, i posteriorment valorar el contingut i
el temps d’utilització.
Des de la Direcció General de
Famílies de la Generalitat de
Catalunya es treballa per promocionar els valors del joc
lliure i segur, i conscienciar a
la població de la importància
del joc com a element central
durant la infància. L’infant
aprèn jugant, de manera que
com més jugui més coses
aprendrà i més ràpidament
ho farà.
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El joc, lliure i espontani
És important reflexionar al voltant dels rols
que la família transmet quotidianament.
Cal ser conscients
que els adults són el
model a imitar.
Els jocs i les joguines
sense estereotips de
gènere ajuden a evitar
els rols sexistes i les
conductes violentes.
El joc lliure millora l’autoestima, fomenta l’autocontrol i
afavoreix la comunicació, l’agilitat i la destresa del nen i de
la nena.
A diferència del joc dirigit per
l’adult, en el joc lliure com

menys normes hi hagi més
s’utilitzarà la imaginació i la
creativitat.
De vegades, les famílies, prioritzen els jocs didàctics i educatius amb la intenció que l’activitat sigui profitosa.

Actualment, la competitivitat
que presideix la nostra societat, sovint aboca a les famílies a
controlar i dirigir les activitats
dels seus fills i filles en excés,
i en conseqüència, deixen poc
temps i espai per al joc lliure i
espontani.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://videosalut.gencat.cat/salut-i-seguretat/el-joc-es-una-necessitat-vital-per-a-linfant-capsula
Vídeo Salut. El joc és una necesitat vital per a l’infant.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/serveis_dinformacio_i_orientacio/direccio_general_families/
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Vanessa Vizcarra Cañete i José Pérez Gañan
Infermeria pediàtrica
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

Tinc
insuficiència
cardíaca.
Què puc fer?
El cor té la funció de bombejar la sang
que li arriba a la resta del cos, i així
aportar oxigen a totes les cèl·lules de
l’organisme. Quan la persona està
en situació d’insuficiència cardíaca
(IC) vol dir que el seu cor té menys
capacitat per bombejar la sang.

www.fersalut.cat
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Causes més freqüents de la
insuficiència cardíaca

• Malalties de les artèries coronàries (cardiopatia isquèmica): és l’estretament de
les artèries del cor degut a
dipòsits de greix i dany a les
seves parets. Són l’angina
de pit i l’infart de miocardi.
• Tensió arterial alta (hipertensió arterial, HTA): quan
la pressió de les artèries
del cos és elevada, el cor

La insuficiència
cardíaca és una
malaltia crònica
que si es controla
bé pot millorar la
situació clínica i
mantenir una bona
qualitat de vida

ha de fer un esforç més
gran per bombejar la sang,
i amb el temps es debilita.
• Alteració del múscul cardíac
(miocardiopatia). Pot estar
ocasionada per l’abús d’alcohol, drogues o infeccions
víriques.
• Malalties de les vàlvules
cardíaques (valvulopaties).

• Altres problemes: malalties
cardíaques de naixement,
malalties pulmonars i renals avançades, anèmia severa, malaltia de la glàndula
tiroides...

10

www.fersalut.cat

Gent gran

Com es detecta?
La insuficiència cardíaca és
una síndrome que pot ser
que no presenti símptomes
durant molt temps al llarg
de la vida (anomenada fase
asimptomàtica). Quan apareixen, els símptomes predominants són:
• Cansament anormal per
esforços que abans no ho
causaven.
• Respiració fatigosa.
• Sensació de falta de gana.
• De vegades pot aparèixer
tos seca i persistent.
• La reducció del flux sanguini al cervell pot provocar
sensacions de mareig, con-

fusió, ment en blanc i breus
pèrdues de consciència.
• La insuficiència pot provocar que el flux de sang
als ronyons no sigui suficient, i es produeixi

retenció de líquids per
disminució de l’orina.
Aquesta inflor sol localitzar a les cames, els turmells o l’abdomen. I de
vegades s’orina més a la
nit que de dia (nictúria).

Com podem controlar la IC?
• Canvis en la dieta. Cuinar
sense sal. Un excés de sal
produeix augment de la
tensió arterial i retenció
de líquids. A més s’ha
d’evitar la ingesta de greixos i alcohol.

El seguiment del
tractament mèdic
prescrit i portar
una vida saludable
és fonamental per
controlar la IC

• L’exercici físic regular millora la circulació, redueix
els nivells de colesterol en
sang, ajuda a perdre pes i
disminueix l’estrès. L’activitat física ha de ser l’adequada a les recomanacions que
indiqui l’equip mèdic.
• Vigilar l’aparició o empitjorament de l’ofec, inflamació
o cansament en dur a terme
les activitats habituals.
• Deixar de fumar.
• Vigilar el pes per tal que no

augmenti. Pot ser beneficiós enregistrar-lo per ser-ne
més conscients.
• Vacunar-se
regularment
contra la grip i la malaltia
produïda pel pneumococ.
• Evitar l’estrès, gaudir del
temps lliure i del repòs.
• Seguir el tractament mèdic recomanat. No deixar
mai de prendre els medicaments indicats i consultar
sempre qualsevol dubte
amb el seu equip sanitari.

www.fersalut.cat
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Signes d’alarma
• Augment de pes: 1 kg en
1 dia o més de 3 kg en 1
setmana.
• Inflamació als peus, turmells o cames de manera
ràpida.
• Disminució de la quantitat d’orina.
• Dificultat per respirar,
sobretot amb un menor
exercici o en repòs.
• Aparició d’ofec o tos seca
a la nit, amb la necessitat
de dormir més incorporat
de l’habitual.
• Tos irritativa persistent,
de dia o de nit.
• Dolor al pit o palpitacions.
• Cansament o debilitat que
perduren en el temps.

És important poder reconèixer els
símptomes que suposen l’aparició
o empitjorament de la IC i si es
presenten, cal consultar amb el
metge per poder tractar-los de forma
immediata

Podreu trobar informació
addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.
cat/ca/salut-a-z/ i/
insuficiencia-cardiaca/
Canal Salut. Insuficiència
cardíaca.

Caterina Checa Jiménez
Infermera Gestora de Casos
EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor
@caprogerflor

Laura Mª Higueras Caballero
Metgessa de família i comunitària
Muralles Salut, SLP
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Superant el càncer de mama...
T’ajudem!
El càncer de mama és el més freqüent en la dona, i ara per ara
es desconeixen quines són les causes. D’aquí la importància
d’aconseguir un diagnòstic precoç i, en el cas de patir la malaltia,
poder fer un tractament personalitzat com més aviat millor.

Diagnosticar-lo a temps!
El càncer de mama és un tumor
maligne que s’inicia pel creixement incontrolat de cèl·lules anormals als conductes o
lobels mamaris. El pronòstic
depèn del tipus i l’extensió en
el moment del diagnòstic i, en
estadis precoços, la possibilitat
de curació és alta. D’aquí la
importància d’aconseguir un
diagnòstic precoç.
En la majoria dels casos la
dona nota un petit bony, can-

vis de forma i volum de la
mama, èczema o secreció del
mugró… però moltes vegades
pot no presentar símptomes.
Actualment, el mètode més
fiable per diagnosticar-lo és
la mamografia, ja que detecta lesions no palpables. El
programa de detecció precoç consisteix en realitzar
una mamografia cada 2 anys
en dones entre 50 i 69 anys,
edats on el cribratge ha mostrat la seva eficàcia.

El millor
tractament és
diagnosticarlo a temps i
actualment el
mètode més fiable
és la mamografia

www.fersalut.cat
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Factors de risc
Ara per ara el càncer de mama
no es pot evitar, però la investigació mostra que algunes dones amb certs factors de risc
tenen més probabilitat a desenvolupar-lo. Alguns factors a
tenir en compte.
• L’edat. La majoria dels casos
solen ser per sobre dels 50
anys.

• Els antecedents familiars.
Les dones amb un familiar
de primer grau que han patit un càncer de mama tenen
més risc, encara que és un
percentatge petit del total.
• Antecedents personals. Les
dones que ja l’han patit,
tenen més risc, al llarg del
temps, de desenvolupar-ne
un altre.

L’entrevista

• Els tractaments hormonals
incontrolats o l’exposició a
l’estrogen durant molt de
temps.
• La utilització de radioteràpia
a altes dosis.
• Factors d’estil de vida, com
ara: sobrepès o obesitat, poc
exercici físic o excés de consum d’alcohol.

Parlem sobre el càncer
de mama:

Entrevista a la Sra. Montserrat
Domènech, Presidenta de Grup
Àgata.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Grup Àgata
Cada persona viu i respon de
manera diferent davant un
diagnòstic de càncer. És una
vivència de gran impacte emocional i psicològic, i l’afectada
passa per diferents fases per
anar fent front a la malaltia.
Grup Àgata és una associació
que agrupa les dones afectades
de càncer de mama i els seus
familiars. Creada l’any 1995,

934 159 394 · info@grupagata.org· www.grupagata.org
neix amb l’objectiu d’informar,
donar suport i acompanyament
a les dones durant els tractaments. Ofereixen eines de rehabilitació i un ventall de serveis:
Assistència social i jurídica,

Serveis d’oncoestètica, Assessorament de cirurgia plàstica i
reparadora, Fisioteràpia oncològica o Activitats (Dansateràpia,
Marxa nòrdica, Ioga, Meditació,
Mindfulness…), entre d’altres.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/tipus-de-cancer/cancer-de-mama/
Canal Salut. Càncer de mama..

http://www.grupagata.org/ca/
Grup Àgata
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La cura dels peus quan
es té diabetis
La diabetis és una malaltia amb una alta prevalença en la nostra
població. Dins de l’atenció al diabètic la cura dels peus té especial
rellevància.
D’un 19% a un 34% dels diabètics podran tenir complicacions en els seus peus al llarg
de la seva vida i el 84% de les
amputacions no traumàtiques

En el peu diabètic
s’engloba
qualsevol lesió
del peu resultant
de la diabetis
o de les seves
complicacions

d’extremitats inferiors en persones diabètiques té com a antecedent una úlcera diabètica al
peu. Espanya és el país europeu
en què es produeixen més amputacions derivades de les complicacions del peu diabètic.
En la persona amb diabetis
ens podem trobar amb diferents circumstàncies que actuen afavorint l’aparició de
lesions als peus com pot ser: la
pèrdua de sensibilitat, la menor resposta immunològica,
la cicatrització pobra, la mala
circulació a les cames.

Factors que poden afavorir
l’aparició d’aquestes lesions:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anys d’evolució de la
diabetis (sobretot més
de 10 anys d’aparició).
Mal control metabòlic:
hemoglobina glicosilada major de 9.
Consum de tabac.
Mal estat nutricional.
Falta d’higiene.
Problemes de mobilitat que dificultin
l’autocura.
L’obesitat.
La insuficiència renal.
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Control i cura del peu diabètic
Es pot actuar millorant el control metabòlic de la diabetis, i
els factors de risc com la hipertensió i el colesterol, abandonant el consum de tabac,
seguint una dieta equilibrada,
reduir el pes i augmentant l’activitat física.
El més important és actuar
canviant estils de vida en els
primers anys de la diabetis
per evitar el desenvolupament
posterior de complicacions
amb els anys.
Per portar el control del peu és
molt important acudir com a
mínim 1 cop l’any al CAP, per a
la valoració del peu diabètic per
part de l’equip d’infermeria.
En aquesta revisió es valora la
sensibilitat, els polsos i la cura
general del peu, donant els consells necessaris d’higiene del
peu i calçat, així com dels hàbits de vida saludables.
La persona amb diabetis ha
de posar atenció en uns punts
bàsics:

• Higiene diària dels peus amb

especial cura en els plecs interdigitals. És recomanable
rentar-se amb sabó neutre i
aigua tèbia, no deixar els peus
en remull més de 5 minuts i
eixugar amb una tovallola
suau especialment entre els
dits. Posar crema hidratant
(no entre els dits).

• Tallar les ungles rectes, que sobresurtin 1 mm sobre la vora
del dit, amb tisores de punta
roma. Sempre és millor llimar
les ungles. En cas de dificultat,
caldria acudir a un podòleg.

• Les

sabates convé que siguin
de cuir lleuger i flexible, amb
sola antilliscant no massa gruixuda, la puntera arrodonida,
taló de base ampla i alçada no
superior a 25-30 mm, l’interior sense costures i subjectat
per cordons o velcro. Es desaconsella el calçat estret amb
vores irregulars i costures
desiguals.

• Altres

mesures de cura: no
utilitzar bosses d’aigua calenta ni estoretes per escalfar els
peus i allunyar els peus de les

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://diabetesalacarta.org/
“Diabetes a la carta”. Consells alimentació equilibrada

Una deformitat,
callositat en un
peu diabètic, si
s’associa a pèrdua
sensitiva implica
un risc d’úlcera 4,5
vegades superior
fonts de calor (estufes). Evitar
anar descalç tant dins com
fora de casa. Inspeccionar l’interior de les sabates.
Davant de qualsevol lesió en
els peus, per petita que sigui,
que es detecti en una persona
amb diabetis és molt important
acudir al personal d’infermeria
per la seva valoració i poder actuar de manera precoç.

Dra. Carmen de Fuentes Guillén
Metgessa de família
CAP Les Hortes-EAP Poble Sec
Twitter: @CAPLeshortes
Facebook: CAP Les Hortes
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Nou horari
i canvis
organitzatius
des d’aquest 2019
Des del 14 de gener del 2019 tots els CAPs
de Catalunya tanquen a les 20h, seguint les
indicacions del CAT Salut i la seva instrucció
07/2018 Implantació de l’horari de finalització
del funcionament dels Centres d’Atenció
Primària (CAP) i dels Serveis d’Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

El teu CAP t’informa
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En el nostre cas, EAP Vic-CAP El
Remei, i en el de tots els CAPs
de la Regió Sanitària Catalunya
Central, hem estat dels darrers
a canviar d’horari. Tots els canvis precisen una explicació, ja
que aprofitant el canvi també
hem adaptat internament horaris i algun tema organitzatiu
que us detallem a continuació.
En el moment que esteu llegint
la revista aquests canvis ja els
tenim força consolidats, però
els repassarem.

•

Les agendes dels professionals acaben abans. Això vol
dir que les visites concertades, aquelles que els pacients
demanen a dies vista en un
horari que els és favorable,
en el cas de Vic les oferim
fins a les 19h-19:20h segons
el metge o la infermera. Al
consultori de Sta. Eulàlia
l’horari és fins a les 19:40h.

•

Alguns dels vostres professionals de referència han modificat el seu horari laboral.
Tots aquests canvis i el número de consulta els podeu
veure a les pantalles que
tenim a l’entrada dels Cen-

tres o la nostra web (www.
eapvic.org). En el requadre
us expliquem breument els

professionals afectats i alguna reorganització per estaments.

Professionals i nous horaris
Medicina familiar

Infermeria d’adults

Equip de pediatria

Les doctores Obiols, Ballarín i
Alvarez han modificat l’horari.
Cada dia hi ha un metge de guàrdia (sense agenda) que cobreix
tots els domicilis aguts (urgents)
que no puguin esperar ser atesos pel seu metge habitual.

L’Eli Marcé i la Maria Revert també han modificat l’horari.

El Dr. Carvajal i la Dra. Mendoza
passen a visitar els divendres
matí, mentre que les infermeres
de pediatria també han modificat i adaptat l’horari a les necessitats del Centre.
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Canvis a Pediatria
Els divendres a la tarda a
pediatria només atenem
visites de processos aguts.
Això vol dir nens o nenes
que no es troben bé.
Cada divendres un dels nostres pediatres estarà de “guàrdia” per atendre aquestes visites. Per tant, els pediatres
divendres tarda no faran revisions, controls, resultats ni
tècniques a no ser que per
indicacions mèdiques aconsellin ser ateses divendres
tarda.
A pediatria els canvis van una
mica més enllà. El calendari
de revisions del nen sa l’hem
adaptat a la manera de treballar de cadascun dels nostres
pediatres. Com sabeu, hi ha
unes revisions que les fa el
metge i altres que les fa la
infermera, doncs en el cas de
les pediatres Lídia Aulet, Lídia
Busquets i Maria Mendoza, la
majoria de revisions que segons el calendari toca al metge, les faran compartides amb
una infermera.

Canvis en Atenció a la Dona
i Atenció a l’Usuari
En el cas d’Atenció a la Dona
(Serveis d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva) hem
ampliat la cobertura i ara disposem de llevadora de dilluns
a dijous matí i tarda i els divendres matí.

A Atenció a l’Usuari hem reforçat l’atenció telefònica i
tot i que els tràmits administratius els seguirem fent de 8
del matí a 8 del vespre, ens
reservem en hores de molta
demanda ajornar algun tràmit llarg com donar d’alta un
nouvingut i així no demorar
l’atenció del dia a dia en hores més “punta”. Si és el cas,

en aquest tràmit concret del
nouvingut, us informem de la
documentació que cal portar
i us donem hora per tal que
vingueu en el transcurs dels
següents 2-3 dies per atendre-us correctament amb el
temps i l’atenció que requereix la tasca i amb totes les
explicacions i resolució de
possibles dubtes.

El teu CAP t’informa
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Altres temes d’interès
•

Una altra de les tasques que
estem fent en aquests dies,
seguint les indicacions de
la nova llei de protecció de
dades, és fer-vos signar els
vostres consentiments de
manera digital. La seguretat
i el bon ús de les vostres dades és d’extrema importància i per això us demanem
a tots els que no heu signat
digitalment que passeu pel
taulell a fer-ho.

•

Mantenim els serveis públics o complementaris
d’odontologia,
urologia,
ecografies,
fisioteràpia,
psicologia, psiquiatria, podologia adaptats també al
nou horari laboral per poder garantir el servei i no
demorar el tancament del
Centre a no ser que així ho
aconselli una urgència.

•

També adaptem l’horari de

la cessió de les nostres instal·lacions a l’associació de
veïns per fer-hi activitats.
Per exemple, el ioga. De
fet, la sala polivalent ens
serveix, a part de fer sessions i reunions internes o
amb personal extern, per
diferents activitats o grups
de pre i post part, de menopausa, d’educació gru-

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
EAP Vic
www.eapvic.org

pal o per realitzar tallers o
activitats vàries. Tot el que
va relacionat amb tallers,
sessions, càpsules de salut,
activitats comunitàries... ho
volem seguir fent segons la
demanda dels nostres usuaris. Aquest canvi, on volem prioritzar l’opinió de
la gent, l’explicarem en el
proper número.

L’equip d’EAP Vic

cat
informació
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