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Editorial

La veu d’una infermera
Coincidint amb el mes del dia de l’Atenció Primària, em plau escriure
aquesta editorial amb una visió infermera.
La infermeria familiar i comunitària i la infermeria pediàtrica treballem
als Centres d’Atenció Primària oferint tota la nostra cartera de serveis.
Tenim cura de la població i proporcionem cures d’una manera individualitzada, sistemàtica i organitzada. Desenvolupem accions de promoció
i prevenció de la salut i la malaltia, tant participant activament dins de la
comunitat (plans comunitaris, associacions veïnals, àmbit escolar, casals
de gent gran) com a nivell individual a les consultes o als domicilis. Fem
educació sanitària, de manera grupal o individual, sobre estils de vida
saludable i de millora de la patologia crònica.
Acompanyem al llarg del cicle vital de les persones i les
famílies, des del naixement fins a la mort, sempre amb
una visió holística de la persona. Tot això integrat
dins d’un marc ètic i de bona praxi professional.
Des de l’any 2003, els col.legis professionals d’infermeria de tot l’estat espanyol estan treballant per regular la
prescripció infermera. Actualment no
estem emparats per la llei en cas de fer una
prescripció. Som professionals capacitats i
formats per a prescriure, i podem disposar d’un
vademècum propi.
Per acabar voldria citar les últimes paraules de la carta de posicionament
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) sobre la prescripció infermera: “En definitiva, la infermera és especialista en cures, i cap altra professió ho farà millor que la infermera, i ho
farà dintre del seu mètode científic d’actuació, on es troba el de planificar
un tractament, farmacològic o no, un tractament sense ànims de prescriure cap producte que estigui fora de les competències de la infermera”.
Per cert, ja coneixes la teva infermera o infermer?

Mònica Coll
Infermera
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes

www.fersalut.org

Sumari

Nens

Gent gran

Per què s’administra
vitamina K als nadons?

L’artrosi, què he de
saber?

L’administració de vitamina K
és una de les cures mínimes
que es realitzen als nadons
en néixer. T’expliquem les
raons i els seus beneficis.

L’artrosi és una malaltia articular molt freqüent entre la
gent gran, que produeix incapacitat i dolor. Et donem consells preventius i t’expliquem
quins tractaments existeixen
per millorar els seus símptomes.
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Per què s’administra
vitamina K als nadons?
Quan neix un nadó, els professionals d’infermeria pediàtrica hem de
realitzar una sèrie de cures mínimes. De totes elles, l’administració
de vitamina K intramuscular és l’única que és dolorosa, però és molt
important el paper que juga en els primers dies del nadó.

Cures mínimes i proves
en nadons
Les cures mínimes que es realitzen en nounats són l’aplicació d’una pomada als ulls
per prevenir la conjuntivitis
neonatal i una injecció de 1
mg de vitamina K intramuscular, per prevenir les hemorràgies perinatals.

També els hi realitzem 2
tests per descartar diferents
malalties: la coneguda com
la prova del taló (per descartar metabolopaties congènites) i un test per descartar la
sordesa perinatal (Potencials
Evocats Auditius).

Administració
intramuscular
versus oral

Hi ha la possibilitat d’administrar la vitamina K de forma oral,
però s’ha d’administrar durant
diverses setmanes, no queda
clara quina és la seva absorció
intestinal i no s’ha comprovat
la mateixa eficàcia que la intramuscular. Avui dia no representa una alternativa fiable.

www.fersalut.org

Nens

5

La importància de la vitamina K
En néixer, els nadons tenen nivells baixos de vitamina K, una
vitamina molt important per
al sistema de la coagulació, ja
que sense aquesta poden presentar sagnats. Això és perquè
la vitamina K no es mobilitza
fàcilment a través de la placenta de la mare al nadó. A més,
en adults la vitamina K prové
normalment de la dieta i de la
síntesi pels bacteris a l’intestí,
però en els nounats l’intestí no
està colonitzat en néixer (no té
els bacteris dels adults) i per
tant no hi ha producció bacteriana de vitamina K. Igualment, ni en la llet materna (ni
en l’artificial) hi ha prou nivells
d’aquesta vitamina per evitar la
seva administració extra.
En ser tan important en els
factors de coagulació, si no
administrem la vitamina K, els
nadons poden presentar sagnats espontanis en diferents
etapes de la seva vida:
• En les primeres 24 hores
(anomenada precoç).
• Entre el dia 2 al dia 14 de
vida (anomenada clàssica).
• A partir de la 2a setmana fins
als 6 mesos de vida (anomenada tardana).

Aquest sagnat es pot presentar
en diferents localitzacions, les
més comunes serien:
• L’àrea del melic.
• Presència de sang en les deposicions del nadó.
• Les membranes mucoses
(revestiment del nas i la
boca).
• Llocs on hi ha hagut una punció amb agulla.

Però també es pot
presentar:
• Sang a l’orina.
• Hematomes a diferents localitzacions.
• Cefalohematoma (fent pensar en sagnat per sota d’un
dels ossos del crani).
• Hemorràgia intracranial.

Aquests sagnats són tots perillosos, però el realment important és el sagnat intracranial, ja
que té molt mal pronòstic, podent deixar seqüeles neurològiques en la majoria de casos,
o fins i tot la mort del nadó.
És per totes aquestes raons
que, tot i haver de realitzar una
injecció als nadons, creiem
que els beneficis d’aquesta
administració supera amb
escreix els problemes
derivats,
bàsicament el dolor.

Amb aquesta
dosi s’omplen
els dipòsits de vitamina K
i a partir d’aquí el nadó ja anirà rebent noves aportacions
d’aquesta vitamina amb l’alimentació.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_vitamina_K.pdf
Ús profilàctic de la vitamina K per a la malaltia hemorràgica del nounat

Pablo Ercoli
Pediatre
Pediatria dels Pirineus, SCCLP
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L’artrosi,
què he de
saber?
L’artrosi és una malaltia
articular molt freqüent
a la nostra població, en
especial entre la gent
gran. Produeix molta
incapacitat i dolor. Els
tractaments no són
curatius, però poden
ser molt útils per a
millorar els símptomes
d’aquesta malaltia.

Gent gran
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Què és?
És el desgast de les articulacions del cos. També se la
coneix popularment com
“Reuma”. En aquesta malaltia,
el cartílag (part blanca “nacarada” de les articulacions) i la
resta d’estructures de l’articulació (ossos, lligaments, etc.)
pateixen un procés crònic de
deteriorament, provocant una
desestructuració de tota l’articulació.

Els dubtes més freqüents
Quines són les causes?
Les causes es desconeixen. Parlem de factors de risc per a patir-la, dels quals, el més rellevant
és l’edat, donat que el propi envelliment porta com a resultat
un deteriorament de tot el cos.
Altres factors que influeixen en
la seva aparició son l’excés de
pes, que provoca un augment
de les pressions sobre les articulacions (especialment en aquelles articulacions que suporten
el pes del cos, com els genolls,
malucs, columna vertebral),
determinades feines pesades, la
inactivitat física, l’esport d’elevada intensitat o mal realitzat
i algunes anomalies anatòmiques (tenir una cama més curta
que l’altra, fractures antigues,
intervencions quirúrgiques dels
ossos, etc.).

És genètic?
Existeix una predisposició a
patir-la en fills de pares amb artrosi, especialment a les mans,

però no tots els fills de pacients
amb artrosi en patiran.

És greu?
És una malaltia benigna, però
provoca un important impacte
en la vida dels pacients que la
pateixen, no només pel dolor
sinó també per la gran limitació que els hi provoca en les seves activitats de la vida diària.

Quines proves m’han de fer?
Com en la majoria de malalties, la part més important per
a realitzar un diagnòstic són
l’anamnesi (l’entrevista que fa
el metge amb el pacient, on
es busquen els símptomes que aquest
pateix) i l’exploració física.
En molts casos, no és imprescindible
realitzar
cap prova

complementària per arribar al
diagnòstic d’artrosi (radiografia, escàner, ressonància). Si el
metge ho creu convenient, demanarà una radiografia simple, que acostuma a ser suficient per al diagnòstic definitiu.
La resta de proves més complexes es reserven per a casos
concrets. En cap cas, no es pot
diagnosticar mitjançant analítiques de sang.
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Es pot prevenir?
L’exercici regular, evitar el sobrepès i no forçar les articulacions poden ajudar a prevenir-la.
Per exercici regular que tingui efectes beneficiosos sobre
la salut (no només articular,
sinó general) entenem aquell
exercici que es realitza de manera regular (3-5 cops per setmana), que permeti una bona
oxigenació (aeròbic), d’uns 3045 minuts de durada i adaptat a les nostres possibilitats.
A l’inici, hem de ser prudents
i no exigir més al cos del que
aquest pot suportar. És molt
millor començar a poc a poc i
anar incrementant el ritme i/o
la durada de l’exercici.

Es cura?
No existeix cap tractament que
eviti la seva aparició ni que retardi la seva evolució. Darrerament han aparegut alguns medicaments que es pensava que
podien retardar la progressió
de l’artrosi, però no s’ha demostrat que sigui així.

Quin és el pronòstic?
L’evolució de l’artrosi no sempre és a pitjor, i en un 30% dels
malalts l’artrosi es manté igual
durant molts anys. Tanmateix,
la majoria de pacients sí que
empitjora.
No és una malaltia mortal,
però provoca molts inconve-

nients als pacients que
la pateixen. Els problemes més importants
són el dolor i la incapacitat per a realitzar
les tasques
habituals
de la vida
diària.
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Quins tractaments existeixen?
• D’entrada s’ha de procurar
evitar el sobrepès i el sedentarisme.
• Abans ja hem comentat que
un exercici suau, regular i
aeròbic pot ser l’ideal. No
existeix un exercici o esport millor que un altre, i
aquest ha de ser agradable
pel pacient i que li provoqui
benestar, no un problema
afegit. Els exercicis més recomanats són la natació,
aquagym, caminar, córrer,
ioga, aeròbic...

• Quan el dolor sigui molt intens es poden fer servir mesures no farmacològiques o
analgèsics. Entre les mesures no farmacològiques es
poden fer servir el fred, la
calor (indistintament cadascun d’ells), repòs si convé
i l’ús de bastons o caminadors.
• Un dels tractaments més
importants és la rehabilitació. Millora el dolor, la mobilitat, la força muscular i la
rigidesa articular.

• Entre els fàrmacs, de tots
els analgèsics, el menys nociu és el paracetamol, i és el
primer que hauríem de fer
servir. Si el dolor és de major intensitat, el seu metge
li pot recomanar algun antiinflamatori, però durant un
període breu de temps.
• En casos greus d’artrosi de
genoll o maluc, es pot plantejar el tractament quirúrgic.
Davant de qualsevol dubte,
pregunti al seu metge/essa.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
projectes.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/Publicacions
Fulls d’informació per a pacients (Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària)
www.ser.es/pacientes/enfermedades-reumaticas/artrosis
Malalties reumàtiques. Artrosi. Sociedad Española de Reumatologia.
www.sermef-ejercicios.org
Programa d’exercicis. Tractament rehabilitador en funció de la patologia articular que es pateix.

Francesc Moreno Ripoll
Metge de família EAP Dreta de l’Eixample
Coordinador del grup de treball de
malalties reumàtiques de la CAMFiC
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El paper de les
infermeres dins el CAP
Les infermeres d’Atenció Primària (AP) són una
peça clau en el sistema català de salut. Dins el
CAP, la seva activitat assistencial se centra a tenir
cura de les persones, les famílies i la comunitat
en les diferents etapes i situacions de vida. A més,
realitzen un paper determinant en la promoció de
la salut i la prevenció de les malalties, fomentant
l’autonomia i fent educació sanitària encarada cap
a l’autocura de les persones.
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Assessora directa de les persones,
les famílies i la comunitat
A Catalunya, actualment hi ha
més de 5.000 infermeres que
treballen a l’Atenció Primària, un 80% ho fan a l’Institut
Català de la Salut i un 20% en
altres proveïdors de l’AP a Catalunya.
El CAP és el primer lloc on cal
anar quan es té un problema
de salut o quan es vol prevenir
d’alguna malaltia. Aquí hi trobem un conjunt de professio-

nals preparats per oferir-nos
una atenció assistencial integral i de qualitat, resultat d’un
treball coordinat i en equip de
professionals de medicina de
família, infermeria, pediatria,
atenció a la ciutadania, treball
social, odontologia, entre d’altres.
En el nucli de l’Atenció Primària hi trobem les infermeres, amb una formació sòlida

i coneixements amplis sobre
salut pública i comunitària,
així com infermeres especialitzades en infermeria familiar
i comunitària, que esdevenen
assessores directes de les persones, les famílies i la comunitat en tot allò que faci referència als hàbits generadors
de conductes de salut i en serveis d’atenció comunitària i en
l’atenció directa i de cures de
vigilància i seguiment.

Àmbits
d’intervenció
• En relació amb les necessitats de les persones:
Fa un abordatge individual
i familiar al llarg de la seva
vida, atenent els diferents
grups d’edat:
· Infància.
· Adolescència.
· Adultesa.
· Vellesa.
• En relació amb les necessitats del territori/comunitat:
Fa un abordatge poblacional a nivell general i a grups
d’especial vulnerabilitat.
• En relació amb les necessitats dels i les professionals:
Realitza tasques de:
· Planificació i organització.
· Formació.
· Docència/Educació.
· Avaluació i recerca.
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Competències pròpies de la infermera
Infermeria en Atenció Primària ha de ser entesa, per tant,
com una professió de servei,
humana i propera, destinada
no només a tenir cura de la
malaltia sinó sobretot a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones,
la família i la societat, assolint
més activitats de prevenció i
incentivació de la salut.
Les seves tasques es reparteixen fonamentalment entre:
• La consulta pròpia al CAP,
on realitzen funcions ben
definides i en col.laboració
amb altres professionals de
la salut.
• Consultes a domicili, visitant a tots aquells pacients
que a causa de la seva malaltia i/o situació de salut no es
poden traslladar fins al CAP
o consultori local.
• L’atenció comunitària,
apropant la prevenció i promoció de la salut a la població a través d’activitats
dirigides a la comunitat (escoles, universitats, centres
d’acollida, centres cívics,
empreses,
associacions,
etc.)
Dintre de les funcions específiques, destaquen:

1. Promoció i manteniment
de la salut
Activitats d’educació sanitària
individual i grupals, dirigides
tant a persones sanes com a
pacients, amb l’objectiu de
millorar les seves habilitats

i coneixements, potenciant
l’autonomia i la capacitat per
l’autocura.

bac, presa de constants vitals
(tensió arterial i freqüència
cardíaca), etc.

En aquest sentit, donen suport per adoptar i mantenir
hàbits de vida saludables, per
exemple:
• Consells de nutrició i alimentació.
• Promoció de l’activitat física.
• Promoció de les interrelacions socials.
• Promoció afectiva i familiar.
• Orientació i consell sexual.
• Orientació per a la millora
de l’accessibilitat als
serveis sanitaris.
• Adaptació als canvis
personals,
d’estructura familiar o entorn
laboral, etc.

Amb aquesta informació, les
infermeres analitzen i detecten problemes de salut per poder aconsellar al pacient i, en
cas necessari, proposen modificar els mals hàbits, els que
a la llarga han demostrat que
tenen més risc sobre la nostra
salut.

2. Prevenció de
malalties
Realització d’activitats preventives
mitjançant la recollida
de dades bàsiques per fer
l’anàlisi i valoració clínica i
poder determinar la situació
de salut de la persona, família
i comunitat. Sempre amb la
màxima confidencialitat.
D’aquesta manera, quan una
persona arriba a la consulta, se
li demanen una sèrie de dades
que es recullen en la seva Història Clínica: edat, pes, alçada,
antecedents personals/familiars. També es fa un registre
d’hàbits alimentaris, exercici
físic, consum d’alcohol i ta-

Alguns exemples: prevenció
de trastorns alimentaris, de la
inactivitat física, del son, de
l’embaràs en preadolescents,
consum de drogues, tabac i
alcohol, incontinència, pèrdua auditiva i oftalmològica,
detecció i vigilància dels maltractaments, immunitzacions,
malalties de transmissió sexual, angoixa i depressió, entre
altres.
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3. Atenció a la persona
malalta
Seguiment de persones que
pateixen alguna malaltia crònica com diabetis, hipertensió
arterial, obesitat, etc. tant al
centre com al domicili, realitzant educació sanitària per a
evitar possibles complicacions
i detectar signes de descompensació de la malaltia.
Gestió infermera de la demanda, on la infermera intervé en
problemes de salut que precisen d’una atenció preferent,
com pot ser ferides i traumatismes, lumbàlgia, diarrea i vòmits, etc.
Realització de tècniques com:
• Retirada de punts de sutures.
• Embenats.
• Administració d’injectables i
vacunes.
• Extracció de sang per analítiques.
• Electrocardiogrames.
• Espirometries.
• Sondatges.
• Extracció de taps de cera.
Cura de les persones en situacions específiques:
• Pacients que pateixen trastorns mentals.
• Manca/pèrdua d’autonomia.

• Procés de dol.
• Cures pal.liatives en malalts
terminals, etc.
• Cura nafres/lesions a la pell.

4. Atenció domiciliària
Les infermeres també s’encarreguen d’atendre les necessitats sanitàries i de prevenció
de la salut a domicili, tant per
persones que puntualment no
puguin desplaçar-se al centre
(per exemple, després d’una
operació), com per aquelles
que pel seu estat de salut els és
impossible traslladar-s’hi.

5. Atenció pediàtrica
En pediatria, fan el seguiment
de l’evolució de l’infant des que
és un nounat fins als 14 anys.
Realitzen tasques de:
• Seguiment del desenvolupament físic i psicomotriu.
• Assessorament als pares sobre l’alimentació, prevenció
d’accidents i promoció d’hàbits saludables.
• Administració de les vacunes
del calendari vigent.

6. Investigació
Participació en estudis científics i assajos clínics en atenció
primària, siguin del propi cen-

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.aificc.cat
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)
www.idiapjordigol.com
IDIAP Jordi Gol
www.coib.cat
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
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20 anys de
la recerca
a l’Atenció
Primària de la
mà de l’IDIAP
Jordi Gol
L’any 1996 va néixer l’IDIAP
Jordi Gol amb l’objectiu d’impulsar la recerca a l’Atenció
Primària, oferint eines i assessorament per fer realitat
els desitjos investigadors
dels professionals sanitaris
de la primària. Ara, a les portes de la maduresa, l’IDIAP
camina amb pas ferm i actualment té 33 grups de recerca i 250 projectes actius.
Cada any inicia entre 60 i 70
projectes nous i realitza al
voltant de 400 publicacions.
tre o en col.laboració amb la
indústria farmacèutica.
En aquest àmbit, cal destacar la
institució IDIAP Jordi Gol, institució referent en recerca en
l’Atenció Primària a nivell nacional i internacional, liderant
la investigació d’excel.lència
i facilitant la participació dels
professionals, i la difusió i aplicació dels resultats en la pràctica diària.
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Drets i deures de la
ciutadania vers la salut
i l’atenció sanitària
El 2015 el Departament de Salut va aprovar la nova Carta de drets i
deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària,
que recull prop de cent drets i deures i dóna resposta a l’actual realitat
social marcada pel paper més actiu de les persones en la salut.

El què i el perquè de la nova Carta
Dins una societat democràtica, l’exercici de drets comporta de manera inherent el
compliment dels deures que es
generen en el mateix entorn.
En matèria sanitària, aquests
drets i deures es recullen dins
la Carta catalana de drets i
deures de la ciutadania que no
és més que un contracte social
entre les persones i el sistema
sanitari, on s’estableix el compromís que el sistema sanitari
té amb la ciutadania (drets) i el
que tenim les persones amb el
sistema sanitari (deures).
El mes de juny de 2015, el Departament de Salut va aprovar
la seva actualització, per donar
resposta a una nova realitat social i tecnològica marcada per:

• El

rol cada cop més actiu,

participatiu i exigent de les
persones en l’àmbit de la
salut. La nova Carta promou
un model de salut i d’atenció sanitària més centrat en
les necessitats de les persones i les famílies i és el reflex
d’una societat amb capacitat
per assumir responsabilitats
en el manteniment de l’estat
del benestar.

• L’evolució imparable de l’ús

de les noves tecnologies facilita un major accés a la informació i el coneixement en
salut i possibilita la interacció des de qualsevol lloc del
món. Aquests fets han generat nous escenaris de prestació de serveis i nous models
de relació entre l’Administració, els professionals de la
salut i la ciutadania.

La seva revisió alhora promou
la transparència i la proactivitat, afavoreix la confiança
entre professionals-ciutadania-Administració i reforça
l’autonomia i la coresponsabilitat de les persones amb la
seva pròpia salut. També posa
èmfasi en la promoció i protecció de la salut i la prevenció
de la malaltia com a punt de
partida.

El document estableix
els drets i els deures
aplicables a tots els
serveis sanitaris,
tant públics com
privats, adaptats al
moment actual

www.fersalut.org
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Drets i deures
en 10 àmbits
La Carta recull 62 drets i 28
deures estructurats en 10 grans
àmbits:
1. Equitat i no-discriminació
de les persones.
2. Protecció i promoció de
la salut i prevenció de la
malaltia.
3. Accés al sistema sanitari.
4. Intimitat i confidencialitat.
5. Autonomia i presa de decisions.
6. Informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la
comunicació.
7. Qualitat i seguretat del
sistema.
8. Constitució genètica de la
persona.
9. Investigació i experimentació.
10. Participació.
Entre les principals novetats,
cal destacar el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre el temps d’espera
en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades,
a tenir seguretat de les dades
relatives a la salut i a rebre
una atenció que garanteixi la
continuïtat assistencial, entre
d’altres.

Podeu consultar la Carta
de drets i deures en el
següent enllaç:
http://canalsalut.gencat.cat/
web/.content/home_canal_
salut/ciutadania/drets_i_
deures/destacats/carta-dretsdeures.pdf
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Principis i elements essencials

• Reconeixement de la dignitat
de la persona, el dret de tothom
a rebre atenció davant dels problemes de salut i de ser tractat
amb el màxim respecte.

• Llibertat i autonomia en la
presa de decisions, el dret de la
persona a participar activament
en el seu procés de salut.
• Igualtat de les persones, entès
com a tracte equitatiu en funció
de les necessitats, prioritzant
l’accés als serveis de salut en

base a la gravetat dels problemes sanitaris i socials i a l’efectivitat dels tractaments, afavorint
els col·lectius més vulnerables.

• Accés a la informació i el coneixement en salut, claus per a la
coresponsabilitat, l’efectiu apoderament i la participació activa
de les persones sobre la seva
pròpia salut.
• Compromís cívic per garantir la
sostenibilitat del sistema sanitari i l’estat del benestar.
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Et teu CAP t’informa

Inquietud científica
Comunicacions presentades pels
professionals d’EBA Vallcarca
Fem un repàs de les comunicacions científiques presentades per professionals de
medicina, infermeria i atenció a l’usuari a diferents congressos i jornades en 2015.

llers medicina comunitària
de salut cardiovascular i la
gestió de l’atenció especialitzada.

VI Jornada d’Innovació en
Atenció Primària

Gijón, juny 2015

Barcelona, març 2015
Organitzat per La Unió i Consorci de Salut i Social de Catalunya

Professionals de medicina de
família, infermeria i farmàcia
presenten un total de quatre
comunicacions. Els temes
tractats són l’artrosi, els ta-

XXXV Congreso de la
semFYC

Organitzat per ASANEC
Infermeria defensa un total de deu comunicacions
a aquest congrés, interessant-se per la millor realització de cures o noves eines de
gestió web.

I Congreso Internacional,
Nacional y II Autonómico
de Enfermeras Gestoras de
Casos
Al congrés anual de la societat espanyola de medicina
de família els nostres metges
aporten cinc comunicacions.
La promoció de l’autocura i
les afeccions cardiovasculars
són dos temes destacats.

VIII Jornadas y IV Congreso
Virtual de Enfermería Familiar y Comunitario
Octubre 2015

Còrdova, novembre 2015
Organitzat per FASAEN

Medicina i infermeria presenten conjuntament fins a
sis comunicacions. El nostre
model d’atenció domiciliària
n’ocupa dos.

Et teu CAP t’informa

XXV Congrés d’Atenció
Primària
Tarragona, novembre 2015
Organitzat
per CAMFiC

www.fersalut.org
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família del nostre CAP guanya
el premi a la millor comunicació oral del congrés d’entrevista clínica i comunicació
assistencial.

XXIX Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Pediatría
Saragossa, octubre 2015
Al congrés de la societat catalana de medicina de família,
es defensa una comunicació
que abordava la prescripció
social tant des de medicina,
com d’infermeria.

XXVI Congreso Nacional de
Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial
Cartagena, desembre 2015
Organitzat per semFYC i 		
GPCYS

V Jornada del Pla de Salut
de Catalunya

El nostre equip de pediatria
presenta tres comunicacions,
en les que col.laboraven medicina i infermeria pediàtrica.

XIV Congreso Nacional
AESMAS

La comunicació aportada per
professionals de medicina de

Sitges, novembre 2015
Organitzat pel Departament
de Salut
A les jornades promogudes
pel Departament de Salut, el
nostre equip va presenta tres
comunicacions centrades en
la tasca de la medicina comunitària.

Cadis, novembre 2015
Al congrés de l’associació espanyola de secretariat mèdic
i administratius de salut el
nostre equip va aportar tres
comunicacions.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
aprimariavsg.com/participacio-en-congressos-i-jornades-cientifiques-en-2015
Llistat complet de comunicacions
Remedios Martín Álvarez
Metgessa de família
CAP Vallcarca - Sant Gervasi
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Fruits de l’aposta per
la millora continuada

Premis i reconeixements en 2015
Innovació i recerca continua d’una atenció
millor formen part de la manera de ser de
l’EBA Vallcarca - Sant Gervasi.
Aquesta filosofia ha donat els seus resultats
durant 2015 amb nous serveis, però també
com a premis i reconeixements.

Et teu CAP t’informa
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Premis a la millora en gestió
El projecte Centros en Transición, en el que participa el CAP
per tal de millorar l’eficiència
dels seus serveis, ha aconseguit
el Premi Chiesi en Innovació
Sanitària, atorgat per B·Salut i
Camfic. Fet que va permetre
realitzar un vídeo resum del
projecte.
El treball en Centros en Transición ha rebut també una menció especial del premi Espais
Saludables, atorgat per la Soci-

etat Catalana de Mediació en
Salut i la Fundació Avedis Donabedian.
Un altre fruit de l’esforç en
millora continuada és el lliurament del certificat de Centre
d’Atenció Primària acreditat
del Departament de Salut. EBA
Vallcarca - Sant Gervasi forma
part dels primers equips de Catalunya acreditats.
Dins de les activitats promo-

gudes pel centre destaca el primer premi intern en Responsabilitat Social Corporativa
(RSC), concedit a la proposta
de col.laboració amb el Banc
del Temps del Dr. Campíñez.
Professional que va rebre, conjuntament amb la Dra. Barragán i la Dra. Martín del nostre
CAP el premi a la millor comunicació oral del XXVI Congreso
Nacional de Entrevista Clínica
y Comunicación asistencial de
semFYC.

Implicant al territori en la salut de tots
Per tal de cercar noves formes
de col.laboració en salut comunitària, al desembre es va organitzar una jornada de portes
obertes per a usuaris i entitats.
El mateix dia, el responsable del
COMSalut, Andreu Segura, va
presentar el projecte a l’equip.
Hi va participar el llavors secretari de l’Agència de Salut Pública, Joan Puigdollers. Tant la implicació en COMSalut, com les
portes obertes formen part de
l’aposta de l’EBA Vallcarca - Sant
Gervasi per la salut comunitària
i per treballar en sintonia amb
les necessitats de la població.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.aprimariavsg.com
• EBA Vallcarca rep el Premio Chiesi en Innovació Sanitària
• Premi Espais Saludables
• Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi, equip de qualitat acreditada
• El CAP Vallcarca Sant Gervasi aposta pel banc del temps
• Jornada de portes obertes

www.fersalut.org
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consulta les revistes interactives

eap

sardenya

ALBERA SALUT

ABS

Entitats proveïdores del Servei Català de la Salut (CatSalut)

DE

PERAL ADA

@revistafersalut
Entrevistes al
canal de FerSalut

