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Editorial

Les EBA i la seva responsabilitat social
Parlar de responsabilitat social empresarial
(RSE) o corporativa (RSC) de les empreses que
gestionen serveis en salut, podria semblar una
obvietat, certament hi ha quelcom més responsable i social que contribuir a millorar la salut
dels nostres pacients?

Avaluació Sanitàries de Catalunya). Al nostre
afany de servei sens dubte, afegim el compromís per la sostenibilitat i viabilitat del servei des
de la priorització clínica i l’eficiència. Des d’una
perspectiva de servei públic és una obligació
ètica.

En aquest sentit, la majoria dels professionals
quan fa uns anys vam optar per una EBA com la
millor opció per donar sortida al nostre professionalisme no havíem sentit a parlar de la RSE.

Per això lluitem per garantir una bona accessibilitat als nostres centres amb una correcta
utilització dels serveis i els millors resultats possibles. Pensem que la clau és el nostre compromís, la responsabilitat i la nostra autonomia.

El nostre esquema clàssic de treball sempre ha
estat el següent, prestar el millor servei públic
a la nostra població de referència amb el finançament de CatSalut i amb alta satisfacció dels
nostres treballadors i professionals.
Pel que respecta al tema assistencial, els nostres excel.lents resultats venen recollits en totes
les avaluacions i molt en particular a la central
de resultats de l’AQUAS (Agència de Qualitat i

A aquest esquema essencial que continua més
vigent que mai, amb els anys hem anat incorporant i estructurant polítiques de RSE (mesures per impulsar la sensibilització mediambiental, polítiques de conciliació laboral dels nostres
treballadors i professionals, utilització de les
TICs per millorar l’accessibilitat dels nostres
pacients, potenciació de la comunicació interna, polítiques d’igualtat, aposta decidida per la
formació i millorar el coneixement dels nostres
proveïdors en matèria de RSE, entre moltes
d’altres) que impregnen totes les nostres organitzacions. És per això que cada vegada més,
diferents membres d’ACEBA es van adherint a
diferents iniciatives com la del “Pacto Mundial
por los Derechos Humanos” o la de respon.cat.
Amb aquestes iniciatives les EBA formalitzen el
seu compromís empresarial, social i ambiental
i es situen al costat de l’autoritat sanitària per
encarar els reptes assistencials del nostre país.

Dr. Toni Iruela

Metge de família
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
Responsable Relacions
Institucionals ACEBA
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Nens

La febre infantil, una
reacció positiva del cos
La febre és el motiu de consulta més freqüent en pediatria, sobretot
en menors de 3 anys. La majoria d’aquests quadres febrils són
vírics i es curen per si mateixos en pocs dies, requerint únicament
mesures de suport (assegurar una bona hidratació i repòs del
menor), disminuir aquesta febre quan provoca malestar en el nen/a i
controlar-ne l’evolució, per valorar si s’afegeixen nous símptomes.

Què és la febre?
Considerem febre quan la temperatura corporal és superior
a 38 ºC mesurada a l’aixella o
superior a 38’5 ºC mesurada a
nivell rectal (el que s’anomena
temperatura central). Aquesta
elevació de la temperatura no
és dolenta per si, al contrari, és
beneficiosa per a l’organisme,
ja que es tracta de la resposta
correcta davant d’una “agres-

sió” externa, com poden ser
les infeccions. A més, ajuda al
nostre sistema immune a lluitar contra els patògens, i de fet
és una mostra de com reacciona el cos enfront d’aquesta
agressió.
No obstant això, aquest efecte
beneficiós de la febre sol anar
acompanyat de malestar gene-

ral, mal de cap, poques ganes
de menjar i aixafament generalitzat. Per mirar d’alleujar
aquests símptomes s’intenta
baixar aquesta temperatura
corporal. L’objectiu no és baixar la temperatura fins a 36 ºC
(un antitèrmic es limita a disminuir-la entre 1 i 1’5 ºC), sinó
millorar l’estat general dels
nens.
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Nens

Tractament de la febre
Els mitjans físics són força
efectius:
• Realitzar banys amb aigua
tèbia (ni freda ni calenta).
Cal anar en compte amb
aplicar temperatures molt
allunyades de la corporal, ja
que aquesta diferència tèrmica pot ser pitjor.
• Aconseguir un ambient confortable als nens: deixar-los
en repòs, amb roba lleugera.
• Ingesta de molts líquids, ja
que la febre provoca un augment de la sudoració i de la
pèrdua de líquids corporals
que cal compensar.
Els mitjans farmacològics: antitèrmics
Són fàrmacs que disminueixen la temperatura corporal i al mateix temps poden
ser analgèsics i antiinflamatoris. Els 2 més coneguts i
emprats són el paracetamol
i l’ibuprofè, essent tots dos
igual d’efectius quant a control de la febre i el dolor, tot
i que l’ibuprofè té més efecte
antiinflamatori que el paracetamol. Per això, d’entrada,
mirarem d’emprar ibuprofè
quan el quadre que provo-

qui la febre vagi associat a un
component inflamatori (en el
cas d’una otitis, per exemple),
però mai en nens menors de 6
mesos d’edat. Tots 2 són molt
ben tolerats pels nens i tenen
mínims efectes secundaris,
que només apareixen a dosis
elevades (sobredosificacions
de paracetamol poden afectar
el fetge, i d’ibuprofè a la mucosa de l’estómac).
La febre sol angoixar força els
pares, i això fa que s’alternin
antitèrmics per tractar-la. Hi
ha força estudis que han demostrat que aquesta alternança NO aconsegueix controlar
millor la temperatura corporal
que administrar-ne un de sol,
però en canvi, pot provocar
sobredosificacions i els efectes
secundaris que hem comentat
abans. Per tant, no ho feu, empreu-ne només un cada 6 hores si fa falta, associat als mitjans físics, i no patiu que el que
volem és millorar l’estat del
nen, no baixar la temperatura
a qualsevol preu. Cada nen és
un món, per tant, els pares sou
els que millor sabeu si el vostre
nen/a respon millor al paracetamol o a l’ibuprofè. Empreu el
que li funcioni millor.

Ús correcte dels
antitèrmics
infantils
Cal seguir les indicacions del
vostre equip de pediatria, que
us diran les dosis exactes i l’interval a emprar.
Habitualment, cada 6-8 hores:
• Paracetamol=15mg/kg/dosis
• Ibuprofè = 7’5 mg/kg/dosis
La millor via d’administració és
l’oral, que és la que assegura
la millor absorció del fàrmac,
deixant la via rectal (els supositoris), només per quan no
poden donar-los per via oral,
per exemple, en cas de vòmits.
ALERTA! Al mercat trobem
diferents marques comercials
d’aquests medicaments, amb
DIFERENTS PRESENTACIONS
I DILUCIONS (fins i tot amb la
mateixa marca comercial). Cal
anar molt en compte, ja que
podem trobar 2 presentacions
diferents del mateix medicament i una tenir fins a 4 vegades més de medicament en
la mateixa quantitat de líquid
que l’altre podent ocasionar,
accidentalment, sobredosificacions i intoxicacions.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/antitermics_alterns_infants_2014
Antitèrmics en el tractament de la febre en població pediàtrica
www.pediatriadelspirineus.org/files/public/docs/dosis%20
antitermics.pdf
Dosificació d’antitèrmics

Dra. Tatiana Valencia
Pediatria dels Pirineus, SCCLP
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Envellir amb dignitat
Un dels trets característics de la nostra societat és l’envelliment
de la població, en un sol segle s’han guanyat 30 anys de vida.
Es tracta doncs d’una important influència demogràfica de persones grans al nostre entorn.
És necessari reconèixer a les persones grans amb els seus
recursos i experiència de vida, tenint present que aporten una
font de cultura, maduresa emocional, saviesa i cohesió social
en el seu entorn familiar i ciutadà.
Envellir de manera activa i amb dignitat és la fita més important
a seguir en la nostra societat i ajudar a les persones grans a ferho mitjançant la promoció d’un envelliment actiu i saludable.
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Seguretat i bon tracte per a la gent gran
L’increment de la taxa d’envelliment de la població és un
fet present a la major part dels
països europeus. A Catalunya,
la població de més de 65 anys
l’any 1991 era del 14,31%, l’any
2013 del 17,94% i, segons les
previsions de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any
2051 serà del 30,83%.
Viure més anys també implica un augment probable de la
dependència i la necessitat de
suport de tercers a l’hora de
realitzar les activitats de la vida
diària, es tracta doncs, d’una
situació de vulnerabilitat que
en alguns casos, pot implicar
un major risc de patir possibles
situacions de maltractament.

sional i depèn de molts factors
i situacions diverses, que poden anar des de la violència i
l’abús físic, sexual i psicològic,
l’abús material o financer, així
com la negligència i l’abandó.

Per tant, el maltractament a les
persones grans és multidimen-

Per poder atendre aquesta
necessitat creixent de treball

i seguretat entre les persones
grans, el Govern de la Generalitat va aprovar el primer “Pla
integral de seguretat de les
persones grans, 2015-2018”,
que té en compte que la dignitat de les persones no té edat,
és sempre la mateixa en qualsevol moment de la vida.

Maltractament: una realitat oculta
ment per part de les persones
del seu entorn i 27.500 (2,1%)
es troben en situació de risc.
• Només 1 de cada 10 casos es
denuncia davant la policia.

L’OMS defineix el maltractament a les persones grans
com una de les formes de
violència més ocultes i més
desconegudes. Sovint es produeix en un espai íntim de la
persona i en moltes ocasions
es manté silenciat i amagat
per part dels qui el pateixen.

Les dades obtingudes de
l’Enquesta de seguretat
pública de Catalunya l’any
2014 són especialment preocupants:
• Un total de 10.500 persones
grans (0.8% a Catalunya) van
ser víctimes de maltracta-

• El risc de patir maltractaments augmenta amb l’edat,
el baix nivell d’estudis, les
dificultats econòmiques i l’aïllament.
• Els principals causants de les
accions negatives (abusos,
maltractaments o delictes)
són: els fills (26,8%), altres
familiars (24%) i amics i coneguts (19,9%).
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Quines formes de
maltracte poden patir
les persones grans?
Existeixen 7 formes de maltractaments consensuades per la
comunitat científica. Aquestes
categories de maltractament
poden ser visibles a l’àmbit familiar, institucional o a l’àmbit
social/estructural.
1. Maltractament físic: Ús de
la força que produeix ferides,
dolor o lesions. També l’ús inapropiat de fàrmacs i restriccions
físiques, alimentació forçada i
càstigs físics.
2. Maltractament sexual: Qualsevol contacte sexual no consentit (o quan la persona gran és
incapaç de donar el seu consentiment).
3. Maltractament psicològic o
emocional: Provocar angoixa,
por o estrès mitjançant paraules
o actes, així com el fet d’aïllar la
persona de relacions socials i
dificultar-li les activitats quotidianes.

EIMA

Fundada l’any 2003, està
formada per professionals
de diferents àrees (treball

4. Maltractament econòmic: Ús
il.legal, inapropiat o l’espoli del
patrimoni, diners o béns.
5. Negligència: No-compliment
o rebuig de les obligacions i
deures vers una persona gran:
desatendre les necessitats bàsiques, com l’alimentació, el
vestir, la higiene, l’allotjament,
la salut, el confort i la seguretat
personal.
6. Abandó: Deserció per part de
les persones integrades en el nucli familiar o figures legals que
han assumit la responsabilitat
de proveir cures a una persona
gran que tenen a càrrec seu.
7.Vulneració dels drets: Als anteriors, cal afegir la manca de respecte als drets d’autonomia per
prendre decisions, a les opinions
i els valors, a la preservació de la
intimitat o privacitat, l’ingrés involuntari en una institució i l’assetjament immobiliari.

social, medicina, sociologia, psicologia, dret) que
treballen realitzant tasques de divulgació, sensibilització, formació, investigació, etc. per promoure
i millorar el bon tracte a la
gent gran, ajudar a la prevenció i a donar resposta
especialitzada en casos de
maltractament.

Barreres per a
la detecció:
silenci, negació i edatisme
Hi ha certs obstacles que
dificulten la tasca dels professionals per detectar els
casos de maltractament:
• La persona gran, rarament
ho comunica i denuncia
i per tant, roman ocult i
amagat. És mostra reticent
a admetre i reconèixer la
situació per temor a possibles represàlies, vergonya,
xantatge emocional, etc.
Els problemes de memòria,
manca de consciència, dependència, indefensió, aïllament o desconeixement
dels recursos per demanar
ajuda també poden ser
causes o circumstàncies
que incideixen directament
en aquest silenci.
• La persona responsable del
maltractament pot també ocultar-ho i negar-ho
argumentant
accidents,
autolesions, demències o
fantasies.
• L’actitud edatista, és a dir,
els prejudicis i estereotips
que té la societat associats a l’edat com el deteriorament, la passivitat,
la inutilitat o la malaltia,
només pel simple fet de
ser grans. Això comporta
actituds discriminatòries
i augmenta la seva vulnerabilitat.
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Reptes de futur
• Informació

adreçada a les
persones grans i cuidadors,
a través de xerrades, sessions
de formació, tallers, grups de
suport o altres activitats que
impliquin un suport i facilitin
la sociabilització i l’enfortiment de la seva xarxa social.

• Formació

especialitzada als
professionals de diferents
disciplines de l’àmbit social,
mèdic, educatiu i jurídic amb
l’objectiu de capacitar-los en
habilitats i coneixements específics sobre aquest tema i
ajudar a contribuir a una detecció eficaç dels factors de
risc associats.

• Conscienciació i sensibilitza-

ció de la societat, fent més visible aquest fenomen a través

Les persones grans ens aporten a
la nostra societat molt valor, saviesa, experiència... Cal potenciar

dels mitjans de comunicació
i campanyes de prevenció.
Mentre que altres maltractaments com els comesos sobre
els menors o les dones obtenen un gran ressò mediàtic,
la informació i la difusió en el
cas de les persones grans és
encara insuficient.

• Coordinació

interinstitucional entre serveis socials,
salut, justícia, cossos de seguretat, educació, entitats
i organitzacions, etc. per
abordar de manera conjunta
aquesta problemàtica.

• Recursos,

estructures
i
equips específics per poder
atendre de forma àgil i integral a les persones grans en
situació de maltractament.

la mirada crítica i la sensibilització del conjunt de la ciutadania i
els professionals que es troben
davant de possibles situacions
d’abús, promovent un enfoc multisectorial i multidisciplinari que
englobi actituds i comportaments
de bon tracte, amb una tolerància zero a qualsevol manifestació
d’abús o maltractament.
En definitiva, tal com s’expressa a l’Informe “Voces Ausentes”

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
interior.gencat.cat
Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018
Canal YouTube- Revista ferSalut
Entrevista a la Dra. Mercè Tabueña, presidenta de EIMA
benestar.gencat.cat
Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les
persones grans. Departament de Benestar social i Família
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Hem d’estar
alerta si una
persona gran...
• Explica una situació que pot
considerar-se de maltracte.
• Se li impedeix rebre visites.
• Mostra canvis físics o té un aspecte descuidat.
• Mostra canvis de comportament sense explicació aparent
(tristesa, ansietat, etc.)
• Pateix desnutrició, deshidratació, lesions i caigudes reiterades sense motiu aparent, etc.

Que podem fer?

Si sospitem que una persona
gran està patint alguna situació d’abús, cal comunicar-ho
als organismes competents:
Centres d’Atenció Primària,
Serveis Socials municipals,
jutjats de guàrdia o comissaries de policia.

elaborat per l’OMS i INPEA (Red
Internacional de Prevención del
Abuso y Maltrato en la Vejez):
“Per moltes persones, viure fins
arribar a vell és un dels assoliments més extraordinaris del
segle XX. Ser gran i viure amb
dignitat, lliure de qualsevol forma
d’abús o violència, ha de ser una
fita comú per a totes les societats
del segle XXI. Tot comença amb el
respecte i el reconeixement a les
persones grans.”
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El dol. Com acceptar la mort
d’un ésser estimat
El dol és un procés adaptatiu que ens ajuda a superar una situació
de pèrdua quan una persona estimada ens deixa.
L’elaboració de tot dol suposa
molts esforços i treballs costosos, dolor, patiment... Però
també suposa una lluita emocional i un desafiament. Una
elaboració correcta del dol pot

donar lloc a un enriquiment
personal, a un creixement individual i psicosocial. En cas
contrari, una elaboració inadequada del dol, donarà lloc
a problemes per al desenvolu-

pament personal, problemes
que poden ser psicològics
(conflictes o inclús trastorns
mentals), biològics (dolors i
molèsties corporals) o psicosocials.
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Tipus de dol
El dol forma part de la nostra
vida i la majoria no requereixen d’una atenció especialitzada. Els dols considerats
“normals”, només requereixen
d’un bon acompanyament, en
aquest cas són els familiars i
la xarxa social els que faran
aquesta funció.

trastorn del son, alteracions
dels hàbits d’alimentació, labilitat emocional.
• Cognicions: pensaments recurrents, moments de confusió, irrealitat, negativisme.

Els dols complicats, o les primeres fases de dols patològics,
requereixen d’un suport professional i necessiten una intervenció psicològica i/o psiquiàtrica.

Es caracteritza perquè intervenen una sèrie de variables
de risc, que poden derivar en
psicopatologia. Aquestes variables (el tipus i circumstàncies
de mort, l’edat evolutiva de la
persona, el seu entorn sociocultural i la seva salut tant
física com psicològica) ens
fan pensar que aquell dol té
més risc de poder-se complicar. Si la persona presenta més
d’un factor de risc, augmenta
la seva vulnerabilitat. Alguns
exemples:

Característiques del dol normal:
• Sentiments: tristor, enuig,
ansietat, impotència, soledat.
• Sensacions: debilitat/cansament, palpitacions, sensació
de falta d’aire, falta d’energia, mal de cap, sequedat de
boca.
• Conductes: aïllament social,

Quan parlem de dol complicat?

• Pèrdues sobtades o inesperades.

• Pèrdua d’un fill.
• Pèrdues prematures (en especial, la de la mare, abans
dels onze anys).
• Mort per suïcidi.
• Accidents de trànsit.
• Mutilacions.
• Mort de la parella en les persones grans.
• Falta de família o família poc
present.
• Manca de xarxa social.
I què és el dol patològic?
Es caracteritzen per una elaboració inadequada d’aquesta pèrdua i evolucionen de
forma patològica a un trastorn
psicològic o psiquiàtric, com
pot ser:
• Depressions.
• Trastorn d’ansietat generalitzada.
• Conductes de risc, autolesions.
• Abús de substàncies.
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Punts
d’alerta en
adults
• Apatia, falta de motivació,
desànim generalitzat.
• Alteracions del son.
• Alteració per defecte o excés
de l’alimentació.
• Aïllament social.
• Desbordament emocional.
• Labilitat emocional perllongada en el temps.
• Idees catastrofistes.
• Abús de substàncies.

Punts
d’alerta en
nens (en
funció de
l’edat evolutiva)
•
•
•
•
•
•
•

Conductes de regressió.
Demandes d’atenció.
Pors nocturnes.
Eneuresi (orinar-se).
Trastorns en l’alimentació.
Trastorns del son.
Conductes de risc (adolescents).
• Afectació en rendiment acadèmic (per excés o defecte).

Família
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Família

Estadis del dol

Què pot fer
l’usuari per
superar i
adaptar-se al
dol?
En els primers moments:

Tot procés de dol passa per diferents moments o estadis, que
poden durar un temps variable.

titzacions, dolors musculars,
d’estómac, nerviosisme, poden
aparèixer tics, entre d’altres.

Primer estadi
Impacte i shock. Predomina la
confusió, sentiment buit, sentiment d’irrealitat, a la persona
li sembla que no és possible el
que està vivint i verbalitza frases com “això no pot ser real, no
em pot estar passant a mi”, etc.

Tercer estadi
La persona va connectant amb
el seu dolor i pren consciència
de la nova situació a la que haurà de fer front fent servir tots els
seus recursos personals.

Segon estadi
Presenta un gran impacte emocional: culpa, enuig, gran labilitat emocional, pena, tristor. La
persona pot manifestar afectació física, a través de soma-

Quart estadi
Es caracteritza per ser el moment més llarg en el qual la
persona ha de continuar amb
les seva vida, adaptant-se a les
noves circumstàncies, assumint nous rols socials, familiars
i laborals.

El dol es donarà per resolt quan la persona és capaç de seguir amb
la seva vida havent-se adaptat a la nova situació. Si durant el procés de dol la persona es veu desbordada pel seu estat d’ànim, seria
adient demanar l’ajuda d’un professional.

• Estar acompanyat, no
passar el dol en soledat.
• Permetre’s
expressar
emocions.
• Buscar moments i espais
per assimilar el que està
vivint.
• Atenció adequada de
l’equip sanitari.
Passat un temps:
• Mantenir uns hàbits saludables: tenir cura de
l’alimentació, fer exercici, no abusar d’estimulants, (cafè, alcohol) i
cuidar els hàbits de son.
• Saber demanar ajuda, si
escau.
• Tenir una actitud activa.
• Reprendre les activitats
quotidianes.
• Reprendre les relacions
socials.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.muscaria.com/k_ross.htm
Elisabeth Kübler-Ross. Biografia i obres publicades
www.vivirlaperdida.com
Ajuda després de la mort d’un ser estimat
www.duelia.org
La xarxa social d’ajuda al dol i a la malaltia

Chelo Bosch Braña i Aurora Plana Hernàndez
Psicòlogues sanitàries especialitzades en dol
CAP Muralles
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Sida i altres
infeccions de
transmissió
sexual:
la prevenció
és cosa de
tots
Les infeccions de transmissió sexual i la sida són infeccions
que es transmeten d’una persona a una altra per contacte
sexual. Afecten sobretot als òrgans genitals, però també es
poden localitzar en altres llocs com la boca i l’anus i poden
passar a la sang i afectar a tot l’organisme. Són causades per
microbis com virus, bacteris, protozous i paràsits.

Principals infeccions de
transmissió sexual
A Espanya el control i la vigilància epidemiològica de les
infeccions de transmissió sexual (ITS) s’obté en la informació
del sistema de notificació de
“Enfermedades de Declaración
Obligatoria” (EDO) i del sistema
d’informació microbiològica.
Quan una persona s’infecta i es
detecta, automàticament s’informa a EDO i queda registrat al
sistema informàtic.
Hi ha diferents tipus d’infecci-

ons de transmissió sexual, entre
d’altres:
• Sífilis
• Gonocòccia
• Clamídies
• Herpes Genital
• Hepatitis A o B
• SIDA-VIH
Les persones amb més alt risc
són aquelles que no tenen parella estable i tenen relacions sexuals amb més d’una persona. En

aquests casos, és important ferse controls anuals de sang i visites ginecològiques (diagnòstic
precoç) per evitar qualsevol contagi i/o tractar-les el més aviat
per evitar complicacions majors.

Moltes d’aquestes infeccions passen desapercebudes. La millor
prevenció és utilitzar el
preservatiu

www.fersalut.org
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Què cal fer en cas d’infecció?
És important que quan una persona creu que pot tenir o sap
que té algun tipus d’infecció de
transmissió sexual ho comenti al
seu metge de capçalera per verificar-ho i posar-se en tractament
si s’escau. Si aquestes infeccions
no es tracten, es poden estrendre
a altres òrgans a través de la sang
i el sistema limfàtic.
En qualsevol centre sanitari
s’assessora als usuaris on han
de dirigir-se si creuen que poden tenir qualsevol tipus d’infecció, s’informa dels tractaments que existeixen i es fan les
derivacions corresponents als
especialistes.

A Espanya es van notificar, l’any
2013, 3.278 nous casos d’infecció per VIH, 738 dels quals a Catalunya. El 60% el mecanisme
de transmissió havia estat sexual (hetero o homosexual). El VIH
també es pot
contagiar via
sanguínia,
sobretot entre els usuaris que
intercanvien
xeringues.

Recomanacions
• Utilitzeu preservatius si no
teniu una relació estable. La
millor prevenció és la barrera.
• Feu-vos un control analític
anual si podeu estar en una
situació de risc. El tractament precoç sempre és més
efectiu.
• Si sou dona, aneu al ginecòleg (examen ginecològic amb
citologia vaginal). També al
principi de l’embaràs, o abans

si es preveu tenir fills, cal ferse proves (algunes infeccions
poden passar al fetus).
• No compartiu estris d’higiene personal com el raspall de
dents i les fulles d’afaitar.
• Si us feu un tatuatge o pírcing,
assegureu-vos que tot sigui
estèril o d’un sol ús.
• No compartiu mai xeringues ni
agulles per injectar-vos droga
o d’altres substàncies.

Situacions
de risc
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• Qualsevol persona sexualment activa pot trobar-se en
algun moment en risc de contraure una infecció de transmissió sexual. En general,
una persona pot infectar-se si
té relacions sexuals amb una
altra persona que en pateix
una.
• Si es tenen relacions sexuals
orals, anals o genitals sense
protecció (sense utilitzar preservatiu) amb una persona
infectada, encara que aquesta
no presenti cap lesió aparent.
• Si la parella sexual té o ha tingut una infecció de transmissió sexual.
• Si es té una parella sexual
nova o més de dues parelles
sexuals en el darrer any.
• Si es té o la parella té relacions sexuals amb altres persones.
• Si es té relacions sexuals sota
els efectes de les drogues o de
l’alcohol.
• Si s’han compartit (o la parella sexual) xeringues, agulles
o altres estris que serveixen
per injectar-se droga, estris
per fer-se tatuatges o pírcings o joguines sexuals.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
canalsalut.gencat.cat
Canal Salut. Generalitat de Catalunya.
La salut de la A a la Z. Infeccions de transmissió sexual.
Yolanda Morales Diaz
Infermera CAS Sant Feliu
Prevenció, Assistència i Seguiment (PAS)
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Medicina familiar i
encara més comunitària

S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut
es troben fora del sistema sanitari i, per tant, protegir i
millorar la salut de la població reclama que els professionals d’atenció primària treballin en coordinació amb la
població i els recursos del territori on aquesta hi viu.

Què és la salut comunitària?
Quan parlem de salut i comunitat la tasca a fer va més
enllà de les consultes i té uns
eixos bàsics com són entre
d’altres:

• Realitzar un examen preliminar de la situació de salut
de la nostra comunitat amb
la participació de la mateixa,
i així identificar i prioritzar
els problemes de salut de
la nostra població i en funció dels mateixos adequar el
servei que donem.
• Conèixer els recursos institucionals i comunitaris i
promoure el seu desenvolupament i aprofitament per
part de la població.

• Col.laboració i suport en temes sanitaris a les organitzacions de la comunitat.
• Coordinació amb altres serveis de la comunitat, tant
sanitaris com socials o d’entitats del territori.

Des de l’inici, als nostres centres hem desenvolupat un
munt d’activitats adreçades
a promoure de forma activa
aquesta salut, fugint de medicalitzar innecessàriament
i prescrivint activitats comunitàries i educatives grupals,
des de les nostres consultes
tant d’infermeria com de medicina i treball social. Exemple
d’aquestes activitats són:

• La prescripció d’exercici físic
amb activitats com el Grup
d’Exercici Físic que cada dijous a les 11 h surt de davant
l’Edifici Pedraforca o Dona i
Esport, una activitat que fomenta l’exercici entre les dones per millorar la seva salut
tant física com emocional.
• La prescripció d’activitats
per millorar la memòria o
disminuir el risc de caigudes
entre la gent gran, com són
els tallers de Psicomotricitat
i memòria o el de Tai-txi.
• Grups educatius per a pacients amb factors de risc
vascular, amb cuidadors de
persones dependents, amb
mares lactants...

Et teu CAP t’informa

Què implica la
medicina comunitària
pels nostres pacients?
El treball en equip dintre del
marc del nostre centre i en coordinació amb el territori ens
permet incorporar a l’atenció
clínica que reben els nostres
pacients, una perspectiva comunitària tenint en compte el
context familiar, laboral i local, com a determinants de la
salut i de la malaltia. Així mateix, tenim el compromís de
mantenir-nos al dia i informar
a tota la població de les evidències en temes preventius i
terapèutics que hagin demostrat no ser efectius o fins i tot
perjudicials.

Volem que tothom pugui fer
suggeriments i propostes per
millorar la salut de la comunitat i treballar de forma coordinada amb entitats i persones
de la comunitat i veïnat que
puguin ser també importants
“actius de salut”.

1. Impliquem als pacients
en la salut del barri.
2. Tots som “actius de
salut”. Ajuda’ns a millorar la
salut de tots.

Participa en la salut de tots!

Jornada de portes obertes
Edifici Pedraforca

Dijous 3 de desembre de 2015.
Horari matí: 11 h / Horari tarda: 18 h
Presentació de les activitats del centre i visita
a les instal·lacions. Espai obert de participació.
Esmorzar i berenar (xocolatada) amb professionals
del centre. Tothom hi està convidat!

www.fersalut.org

Projecte
COMSalut

Totes aquestes activitats
ens han estat reconegudes
i hem estat seleccionats
per participar en el Projecte COMSalut. Aquest és
un projecte emmarcat en
el Pla de Salut 2011-2015
de la Conselleria de Salut
de la Generalitat de Catalunya per fomentar aquest
desenvolupament comunitari dels centres d’atenció
primària, treballant conjuntament amb Salut Pública i
altres entitats del territori.
En aquesta fase inicial participen d’entrada 16 equips
d’atenció primària de tota
Catalunya (2 d’ells són els
dels nostres barris de Vallcarca i Sant Gervasi) reconeguts per la seva trajectòria innovadora en aquests
temes i amb la idea de ferho extensiu a la totalitat de
l’atenció primària de Catalunya en els propers 3 anys.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.aprimariavsg.com
Pioners en la promoció de la medicina comunitària dins del projecte COMSalut
http://aprimariavsg.com/es/tallers
Enllaç per consultar tots els nostres tallers

Dra. Rosario Jiménez Leal
Responsable de projectes d’atenció comunitària
CAP Vallcarca – Sant Gervasi
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Primer
concurs
d’idees
per fomentar la Responsabilitat
Social al nostre CAP

Al nostre Centre d’Atenció Primària, per aconseguir implicar a tot
l’equip de professionals, hem organitzat un concurs d’idees amb un
1r premi d’un dia de festa pel guanyador.

Objecte del concurs
EBA Vallcarca SLP organitza el
Concurs d’Idees en el marc del
seu compromís amb els temes
de Responsabilitat Social dins
el Pacte Mundial de les Nacions
Unides. Aquest Pacte Mundial
té com a objectiu fomentar en
les empreses el compliment
dels 10 principis agrupats en
drets humans, normes laborals,
medi ambient i lluita anticorrupció. Amb aquest concurs es

pretén estimular la participació i implicació de tots els professionals i treballadors d’EBA
Vallcarca SLP amb aquesta iniciativa estratègica de l’entitat.  
L’objectiu del concurs realitzat
entre els treballadors del centre
és premiar la millor idea ajustada als 10 principis del Pacte
Mundial i adreçada a qualsevol
dels nostres grups d’interès:

Criteris
d’avaluació
• Originalitat, novetat i creativitat.
• Viabilitat o factibilitat de
la idea.
• Grau d’impacte social.
• Alineament amb el Pla Estratègic de l’EBA.

Et teu CAP t’informa

meses amb la promoció de
la responsabilitat social
corporativa.

pacients, treballadors /professionals d’EBA Vallcarca SLP,
proveïdors o societat en general
mitjançant la millora del medi
ambient.
Es van presentar un total de 14
idees i el jurat va seleccionar
finalment la proposta del Dr.
Campíñez per tal de promoure des dels nostres centres la
col.laboració amb els Bancs de
Temps del territori i fomentar
de forma activa el voluntariat,
com un benefici per a la salut i
la qualitat de vida tant pel que
el fa, com pel que el rep.

www.fersalut.org

EBA Vallcarca referma la
seva aposta per una gestió
empresarial responsable
amb l’entrada a Respon.
cat, una associació que
té com a objectiu agrupar
aquelles entitats compro-

Una responsabilitat social corporativa entesa
com una bona gestió que
inclou no només els vessants ambientals i socials,
sinó també els econòmics
i de bon govern. Tot plegat, per reforçar l’impacte positiu de l’entitat tant
internament (personal i
proveïdors), com externament (en el territori en el
qual opera).

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.aprimariavsg.com
La Responsabilitat Social Corporativa
El CAP Vallcarca Sant Gervasi aposta pel banc del temps
EBA Vallcarca amplia el seu compromís amb la RSC
www.respon.cat
Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya

Dr. Toni Iruela - Carme Martínez Gaspar
Responsables de RSC
CAP Vallcarca – Sant Gervasi
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