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Editorial

Fa més de quaranta anys de moltes coses
L’aniversari de 40 anys de la Declaració d’Alma-Ata1 o dels també 40 anys de l’entrada dels estudis d’Infermeria a la Universitat
fa que expressions com “l’atenció primària, eix vertebrador del
sistema” o “les infermeres són
clau” sonin a molt buides si no
concretem més.
També fa més de 40 anys
d’aquell X Congrés de Metges i
Biòlegs, celebrat a Perpinyà el
1976, on Jordi Gol i Gorina va
proposar una definició nova de
salut que ampliava i millorava
considerablement la formulada
per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS). Aquella inclusiva
i valenta “manera de viure que
és autònoma, solidària i joiosa”
que facilitava, entre moltes altres coses, el desenvolupament
de l’objectiu professional de les
infermeres que transcendeix la
curació: tenir cura de les persones, les famílies i les comunitats.

Estar sa i trobar-se bé, vet
aquí la diferència.
Són molts els avenços que s’han
assolit des d’aleshores en el
nostre sistema de salut i molta la millora de la capacitat de
resolució de l’atenció primària.
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El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Obrim els ulls a l’autisme
Amb aquest missatge pretenem donar
visibilitat a un trastorn del desenvolupament
que es manifesta en la infantesa i que genera
deficiències en la comunicació, la interacció
amb l’entorn i el comportament.

El TEA és un trastorn del
neurodesenvolupament que
té inici des de la primera infància i es manté al llarg de
la vida. Es caracteritza per un
desenvolupament
anormal
o deficient de la interacció i
de la comunicació social que
afecta en com una persona es
comporta, interactua i es comunica amb els altres i com
aprèn. Actualment se’n desconeixen les causes.

manca d’interès per compartir plaer i reciprocitat social i
emocional…

El TEA pot tenir una gran varietat de símptomes i manifestacions diferents, que poden
variar en funció del grau de
desenvolupament i l’edat, tot
i que la base d’aquestes és la
mateixa. Les deficiències i dificultats afecten bàsicament a
tres esferes:

3. Comportament:

1. Interacció social:
Anormalitat de les conductes
no verbals (mirades, gestos,
expressivitat...), fracàs en la
conversa en ambdós sentits,

2. Comunicació i llenguatge:
Retard en el llenguatge verbal i no verbal que dificulta la
comunicació, alteració en el
llenguatge expressiu i la conversa, llenguatge repetitiu, dificultats per a compartir el joc
imaginatiu o per fer amics…

Patrons de conducta restrictius i repetitius com ara moviments o parla repetitiva, alta
rigidesa cognitiva i de comportament, híper o hipoactivitat a determinats estímuls
sensorials (excessiva sensibilitat a determinats sorolls,
olors... o menys sensibilitat de
l’habitual al dolor o la temperatura, per exemple).
A pesar d’aquestes dificultats
(o punts febles), les persones

La detecció precoç
d’un infant amb
alt risc de TEA
permet iniciar les
intervencions més
adequades per al
tractament de les
seves dificultats
amb TEA a nivell genèric tenen grans capacitats (o punts
forts):
• Molta memòria i capacitat
d’acumular dades del seu
interès.
• Són persones detallistes i
perfeccionistes en l’execució de tasques.
• En TEA d’alt funcionament,
bon nivell de llenguatge.
• Alta capacitat visual.
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Trencant mites
• Els TEA no són agressius.
Les dificultats i deficiències en la comunicació i
comprensió de normes i
rols els hi pot provocar
comportaments disruptius
que solen ser conseqüència d’una característica
TEA, una crida d’atenció…
és important observar
quin és el desencadenant
que el causa.

centrada en els
aspectes on es
detecten més dificultats poden
dotar a l’afectat de recursos
i habilitats per
afrontar
amb
satisfacció
la
seva vida diària i millorar
l’adaptació personal, familiar i social.

• Els TEA no es curen, però
una intervenció adequada

• Les capacitats intel·lectuals i variabilitat cognitiva

són molt àmplies. No es
pot parlar d’un perfil cognitiu homogeni, cal fer
un abordatge des d’una
vessant més individual de
cada persona.

www.fersalut.cat

Parlem sobre el Trastorn
de l’Espectre Autista.
Entrevista a Anna Gusó, mare
d’una nena de 7 anys amb TEA

La Síndome d’Asperger (SA),
és diferent del TEA?
Aquest síndome és un dels
Transtorns de l’Espectre Autista (TEA) més comuns. Va ser
reconegut per la comunitat
científica l’any 1994 i va ser
inclòs l’any 2013 dins del TEA.
Tot i això, cal remarcar que la
simptomatologia i les característiques són molt diferents

en referència al diagnòstic
d’autisme.
Els nens o adults diagnosticats de SA tenen un aspecte
extern comú i un nivell d’intel·ligència i adquisició del
llenguatge dins de la normalitat (inclús en algun cas po-

den estar per sobre la mitja),
però presenten dificultats
per relacionar-se amb els
altres donant origen a comportaments inadequats que
tenen conseqüències negatives per a ells i el seu entorn.
La seva prevalença és de 3/7
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per cada 1.000 nens, amb
una major incidència en
nens que en nenes. Els pares
o l’escola solen percebre les
seves diferències i dificultats entre els 2 i els 7 anys.
Un diagnòstic en edats primerenques, un bon ambient
familiar i una adequada intervenció en l’àrea educativa
són factors claus per al seu
bon pronòstic, a fi de millorar les seves habilitats socials, el seu desenvolupament
i la seva inclusió social.

L’Associació Asperger de Catalunya
És una associació formada per
la unió de pares de família
amb fills i adults afectats pel
Trastorn de l’Espectre Autista,
que treballa dia a dia per promoure el bé comú i la inclusió
de les persones amb TEA dins
la societat. Actualment tenen
850 famílies sòcies, 25 treballadors i 32 voluntaris que
col·laboren en els diferents
projectes que organitzen.

• Organitza intervencions per
fomentar les habilitats socials i l’autonomia dels usuaris, a través de diverses activitats com tallers terapèutics
individuals i grupals.

• Es realitzen impressions
diagnòstiques (proves i entrevistes) per orientar si un
infant, adolescent o adult
presenta simptomatologia
TEA i poder oferir les recomanacions i intervencions
més adients en cada cas.

• Tertúlies per pares i projectes específics pensats en les
demandes dels seus usuaris:
sexualitat, transició a la vida
adulta, transició escolar de
primària a secundària, activitats sòcio-esportives per
millorar aspectes motrius

• Ofereix formació teòrica i
pràctica sobre el TEA en centres escolars, centres d’inserció laboral i qualsevol entitat
que ho pugui demanar.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.asperger.cat
Associació Asperger de Catalunya.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Autisme-00001
Canal Salut. Autisme.

i de relació, TEA en femení
per fomentar les relacions
socials entre iguals, etc.
Com a reflexió final, “cal que tant
les administracions com tots nosaltres en tots els àmbits (educatiu, sanitari, laboral, personal, d’oci…) ens
conscienciem de l’excepcionalitat del
TEA, coneguem les seves particularitats i col·laborem en fer que aquesta societat esdevingui una societat
inclusiva on es posi de manifest que
una societat justa és aquella que accepta i permet que tota persona pot
aportar i participar de manera plena i en igualtat de condicions, més
enllà de veure únicament allò que
ens incapacita i començar a veure
tot allò que ens fa especials i únics”.
(Associació Asperger de Catalunya).
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Sovint em trobo a la consulta
amb la pregunta d’algun fill
que em diu: “El meu pare ara
plora veient una pel·lícula, ell
que no ha plorat mai!! S’estarà deprimint?, “la meva mare
ja no vol anar a jugar a cartes
amb les amigues, crec que està
perdent la memòria. Estarà començant una demència?”
Aquestes dues patologies són
responsables no només d’un
important patiment per la persona que ho viu i el seu entorn,
sinó també d’un increment en
la prevalença i mala evolució
d’altres complicacions mèdiques, i secundàriament d’un
clar impacte en el consum de
recursos sanitaris.
De vegades la depressió pot

És tristesa o
és demència?
L’expectativa de vida de la nostra
població és cada vegada més llarga.
Això és degut en part als hàbits de vida
saludables i a l’augment de coneixements
i cultura sanitària que tenen els nostres
pacients. Tot i que cada vegada les
persones arriben amb millors condicions,
és freqüent que amb la vellesa apareguin
aprensions i pors, motivades per la
progressiva i inexorable pèrdua de
facultats, tant físiques com psíquiques.

Un dels majors reptes amb els
quals s’enfronten actualment els
professionals sanitaris és diferenciar si
ens trobem davant d’una demència, un
trastorn depressiu o ambdues
aparèixer com a preludi d’una
demència, en d’altres els símptomes depressius formen part
del propi curs evolutiu de la

demència i es considera que
forma part de la pròpia malaltia més que una reacció a la
mateixa.

Com distingir davant de quina
patologia ens trobem?
Abans de respondre a aquesta qüestió, convé recordar les
característiques clíniques de
cadascuna d’elles:

Depressió:
És un trastorn de l’estat d’ànim
en el qual un dels símptomes
ha de ser la tristesa o la pèrdua
d’interès (capacitat per experimentar plaer). Aquesta tristesa
en la persona gran no necessàriament és viscuda com a
tal sinó que sovint s’expressa
més com avorriment, apatia
o indiferència. Normalment
s’acompanya d’algun dels següents símptomes: canvis de

pes, problemes de son, agitació o alentiment, cansament o
pèrdua d’energia, sentiments
d’inutilitat o culpa i disminució de la capacitat per pensar o
concentrar-se.

És el trastorn afectiu més freqüent en persones més grans
de 60 anys. Molts estudis assenyalen que pot estar present
entre el 30-50% de pacients
amb demència.
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Respecte a l’etiopatogènia de
la depressió, cal assenyalar
que en aquest grup d’edat
els factors precipitants de
caràcter psicosocial i somàtic tenen més rellevància en
comparació a altres etapes de
la vida.
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seqüent pèrdua de l’estatut
social i econòmic, el rebuig de
la família, les malalties somàtiques invalidants, les malalties
d’altres membres de la família
i la mort d’amics de la mateixa
generació.

Demència:
Els esdeveniments adversos
que per la seva prevalença poden desencadenar un trastorn
anímic en la persona gran són:
el dol, la jubilació amb la con-

És un trastorn neurodegeneratiu caracteritzat per la presència de deteriorament cognitiu
persistent, que interfereix en

Gent gran

la capacitat de l’individu per
portar a terme les seves activitats laborals o socials. Aquest
deteriorament ha d’estar present almenys en dos o més
dominis cognitius (memòria,
atenció, llenguatge, pràxies,
gnòsies o funcions executives).
Sol acompanyar-se de símptomes psicològics i conductuals
com canvis en l’estat d’ànim,
canvis en la personalitat, baix
nivell d’energia, alentiment
psicomotor, etc.

Com diferenciar-los?
Depressió:
Té un inici delimitat i clar en el
temps i una progressió ràpida.
Sol haver-hi una història prèvia
de patologia psiquiàtrica. Les
persones properes solen ser
conscients del deteriorament.
Les queixes de la persona sobre
les seves dificultats són detallades. Si se’ls fa una avaluació, no
rebutgen realitzar les tasques
cognitives amb respostes tipus
“no sé” o “no puc” sinó que
fan èmfasi en els seus errors o
dificultats i s’angoixaran pels
resultats. Hi ha poc deteriorament en les activitats de la vida
diària. El primer símptoma
acostuma a ser l’estat d’ànim
trist o decaigut. Quant a funcions cognitives, hi ha poc deteriorament en orientació, bona
fluïdesa verbal i presència de
queixes subjectives de memòria. Aquestes dificultats millo-

Símptomes que comparteixen la
depressió i la demència
En les etapes inicials dels dos
processos és quan observem
les similituds en les seves manifestacions, entre les que es
troben les següents:
• Dificultat per pensar i concentrar-se
• Problemes de memòria
• Deliris i al·lucinacions
• Apatia, pèrdua d’interès
• Estat d’ànim trist
• Alentiment psicomotor
Hi ha algunes alteracions en
la conducta de persones amb
depressió (plor, pèrdua de
gana, insomni) que es poden
observar fàcilment en persones amb demència, independentment del grau de deteriorament, en canvi el sentiment
de culpa, la desesperança i
l’angoixa poden dificultar la
valoració de persones amb de-

Els aspectes diferencials en
línies generals són:

ren amb la implementació d’un
tractament antidepressiu.

Demència:
Sol tenir un inici incert, insidiós i una progressió lenta. És
més habitual que no hi hagi
una història personal d’antecedents psiquiàtrics (però sí que
pot haver-hi un antecedent
familiar de demència). Les persones properes no ho detecten
al començament, ja que la
persona tendeix a amagar els
dèficits. Les queixes són inconcretes i a vegades no s’és cons-

cient de les dificultats. Quan se
l’avalua s’esforça a fer la tasca
encara que falli, i les respostes
són properes a la correcció. Si
fallen, no tenen angoixa o inclús es poden mostrar indiferents. Des del començament
presenten més problemes en
les activitats de la vida diària.
Un dels primers símptomes
són els trastorns de memòria
(objectivables), acompanyats
de deteriorament en l’orientació i baixa fluïdesa verbal. Encara que millori l’estat d’ànim,
es mantindran les dificultats
cognitives.
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mència i deteriorament sever.
Una detallada anamnesi de
l’ordre d’aparició de símptomes
i
característiques
d’aquests, seran el punt de
partida pel sanitari per comprendre una relació causal o
del desenvolupament simultani de depressió i demència.
El diagnòstic correcte és de capital importància de cara a la
intervenció i tractament que
donarem en cada cas.
Si es detecta una demència in-

cipient, podem iniciar teràpies que afavoreixin el curs de la
malaltia, oferir consells sobre
l’evolució i pronòstic del deteriorament, oferir programes
d’estimulació cognitiva, grups
de pacients i cuidadors.
Si els dèficits cognitius són
part d’un quadre depressiu,
un tractament adequat pot
millorar la qualitat de vida del
pacient i aconseguir la remissió en molts casos del símptoma. La depressió en gent gran,
correctament tractada evoluciona favorablement.

La família és la nostra font d’informació més fiable, de vegades inclús més que el propi pacient. La persona convivent pot donar-nos detalls que ni el mateix malalt ha detectat.
Sempre i davant qualsevol símptoma o signe que indiqui un canvi anímic o de comportament,
és important consultar al seu metge o infermera, que oferiran els recursos disponibles per
dirigir tant a la persona afectada i la família cap al correcte diagnòstic i tractament, i millorar
així la seva qualitat de vida i el seu entorn.
Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.geriatrianet.com
Zarragoitia I. La depresión en la tercera edad.
http://demencias.sen.es/wp-content/uploads/2013/02/
depresion_y_alzheimer.pdf
Depresión y demencia.
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2007/
im071d.pdf
Prevalencia de depresión y factores de riesgo en el adulto mayor
hospitalizado.

Mª Jose Jiménez de Gaztañondo
Metgessa de família
EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor
@caprogerflor
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Accés a La Meva Salut
d’un fill
Com a progenitor o representant legal és imprescindible
disposar d’accés propi al vostre
espai personal de La Meva Salut, ja que serà a través del mateix que podreu accedir a LMS
dels menors.
Per tant, l’accés a La Meva Salut dels vostres fills es fa amb
les vostres credencials, amb el

La Meva Salut a pediatria.

Com accedir a la carpeta de salut dels
menors d’edat
Els pares, mares o responsables
legals de persones menors de 16 anys
ja poden demanar l’accés a La Meva
Salut dels seus fills.

Què és i per a què
serveix?
La Meva Salut (LMS) és el web
que us permet disposar de la
vostra informació personal
de salut, així com també de la
dels vostres fills. Hi podeu trobar informació sobre el vostre equip d’atenció primària,
diagnòstics, informes clínics,
resultats de proves, exploracions, vacunes administrades i
el pla de medicació vigent.

És una eina interactiva que permet
realitzar alguns tràmits i gestions, com
ara demanar visita,
o fer una consulta
online amb el professional sanitari
de referència tant
de medicina com
d’infermeria.

Requisits per accedir
a La Meva Salut

vostre codi d’identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual (TSI), el vostre
codi d’usuari (DNI o document
acreditatiu) i la vostra contrasenya o certificat digital. Abans
d’accedir-hi, el sistema us deixarà seleccionar si voleu entrar
a la vostra carpeta de salut o a
la dels vostres fills o persones
de les quals sou responsables.

On es pot tramitar i quina
documentació cal portar?
Ambdós progenitors o representants legals poden tenir accés a LMS i ho han de
demanar al centre d’atenció
primària presentant la documentació corresponent. És
un tràmit individual i no es
pot sol·licitar l’accés per representació de l’altre progenitor.
Documentació que cal portar
al CAP:

• La vostra targeta sanitària
individual (TSI).
• El vostre DNI o document
acreditatiu.
• La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de
qui sol·liciteu l’accés.
• El llibre de família o certificat literal de naixement
(en el cas dels fills) o la
documentació legal original que us acredita com a
responsable legal.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
CatSalut. La Meva Salut..
http://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/
la-meva-salut/

• Per accedir a LMS d’una
altra persona, cal que
es tracti d’un fill o filla
menor de 16 anys o ser
responsable legal de la
persona de la qual es vol
demanar l’accés.
• Tenir targeta sanitària
individual.
• Tenir 16 anys o més.
• Disposar de telèfon mòbil i adreça electrònica.

Què passa si el
menor té 16-17 anys?
Us ha d’autoritzar l’accés i
ho pot fer de dues maneres:
1. Presencialment al CAP
(quan demani accés a La
Meva Salut)
2. Demanant l’accés a La
Meva Salut i entrant-hi
i accedint a l’apartat
“Tutors autoritzats” on
hi trobarà els noms de
les persones (mare, pare
o responsable legal)
que hagin anat al CAP a
demanar l’accés.

Mar López Parellada i Alexandre Jiménez Ferrer
Unitat d’Atenció a l’Usuari
Atenció Primària Vallcarca- Sant Gervasi
@aprimariavsg
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El procés d’avaluació de WMA
Tots els webs que es volen adherir voluntàriament al programa han de regir-se per aquests
principis, que inclouen, entre
d’altres requisits, tenir sempre
representació mèdica i que el
web tingui relació amb una
professió sanitària reconeguda
a Espanya.

Els webs amb el distintiu WMA
són de total confiança, ja que
han passat una revisió de més
de 50 indicadors. En el procés
d’avaluació, s’analitza, entre
d’altres coses, que el contingut
sanitari s’ajusti a allò que la comunitat científica accepta de
manera consensuada. A més,

Recomanacions als
webs de salut

Sabem identificar contingut
de salut fiable a internet?
Davant el gran volum d’informació sanitària a la xarxa, els webs de
salut que disposen del segell WMA (Web Mèdic Acreditat) del Col·legi
de Metges de Barcelona garanteixen a la ciutadania una informació
de qualitat i confiança.
El 60,5% de la població cerca
continguts de salut a internet, però la confiança que els
genera la informació trobada
només és de 3,8 punts sobre
10(1). En aquest context, es fa
evident la necessitat que la ciutadania disposi d’eines i recursos que li permetin discernir si
un contingut web és fiable.
Amb aquest objectiu, fa gairebé 20 anys que el programa
(1) Estudi ONTSI 2016 N: 5.000 ciutadans.

Web Mèdic Acreditat (WMA)
del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ajuda a professionals de la salut i no professionals a identificar continguts
sanitaris de confiança i de qualitat a la xarxa mitjançant el segell WMA. Es tracta d’un sistema d’acreditació independent
que es basa en uns principis de
bona pràctica definits per un
comitè d’experts mèdics, jurídics i tècnics.

Tot i així, existeixen molts webs
que no disposen de segells distintius de qualitat. En aquest
cas, recomanem seguir les pautes recollides a la publicació
“10 recomanacions per a l’ús de
webs de salut”, que també s’han
elaborat des del programa.
La informació que es troba a la
xarxa pot ajudar a complementar informacions i a orientar,
però la referència sempre ha
de ser la del professional de la
salut. Cal mantenir una actitud
crítica i, davant de qualsevol
dubte, consultar un professional sanitari. No existeixen
productes infal·libles, cures
miraculoses, remeis secrets,

etc. També és important
tenir present que la venda de medicaments amb
recepta per internet està
prohibida.

10 recomanacions
per a l’ús de webs de salut

Els ciutadans també haurien de poder comprovar
quin és el professional
sanitari responsable del
web, quines fonts d’informació utilitza o si els continguts estan actualitzats.
Abans de facilitar les dades personals per internet,
cal conèixer i comprendre
quin ús se’n farà i abans de fer
una compra i efectuar-ne el pagament, cal comprovar que les
transaccions són segures.

Maite Saigner Pérez
Secretaria tècnica de WMA

cal que el metge responsable sigui col·legiat i que el web compleixi el reglament europeu de
protecció de dades.

Font d’informació
A Internet podeu trobar continguts
sobre salut de gran utilitat que us
ajudaran a complementar altres informacions i a orientar-vos.

Ús de dades personals
Abans de facilitar a través d’Internet
informació personal i, especialment,
sobre la vostra salut, heu de conèixer i
comprendre quin ús se’n farà.

Actitud crítica
És convenient mantenir una actitud
crítica davant la informació sobre salut
a Internet per detectar missatges
confusos, cures miraculoses, etc.

Precaució amb els xats
Valoreu els termes d’ús i clàusules legals
abans de fer servir el correu electrònic
que ofereixen alguns webs o de participar en xats i fòrums.

Identificació de les fonts
Hauríeu de poder identificar el responsable del web, si hi ha algun professional sanitari, les fonts d’informació o si
els continguts estan actualitzats.

Pagaments segurs
Assegureu-vos que les transaccions són
segures abans de fer qualsevol pagament. El navegador ha de mostrar un
cadenat verd tancat.

Consulta professional
Davant de qualsevol dubte sobre la
informació obtinguda a Internet i abans
de prendre decisions, consulteu un
professional sanitari.

Compra de medicaments
Recordeu que està totalment prohibit
vendre medicaments que requereixen
recepta mèdica per Internet. No
n’adquiriu.

Vigilància
Desconfieu de productes infal·libles,
cures miraculoses, remeis secrets, etc.,
així com de promocions i rebaixes per
obtenir tractaments.

Notificació dels fraus
Si detecteu un frau a un web o n’heu
estat víctimes, notifiqueu-ho a les
autoritats sanitàries o organitzacions de
consumidors.

Finalment, davant la detecció
d’un frau, cal notificar-lo a les
autoritats sanitàries o a les organitzacions de consumidors.

Dr. Gustavo A. Tolchinsky i Wiesen
Secretari Col·legi Metges Barcelona
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Què hem fet per la igualtat de gènere?

La jornada va tenir lloc el divendres 23 de novembre. La comissió d’igualtat va repartir un
fulletó de resum de les accions
que s’han dut a terme des de
la seva formació en 2016 i per
tal de conèixer el parer sobre
la feina feta per avançar cap a
la igualtat de gènere, es va fer
una enquesta oberta a persones
usuàries i treballadores del nostre CAP.

El camí cap a la igualtat
a l’Atenció Primària
Vallcarca-Sant Gervasi
Amb motiu del dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones,
que se celebra el 25 de novembre, l’Atenció
Primària Vallcarca-Sant Gervasi va dedicar
una jornada a donar visibilitat a totes les
mesures que es duen a terme per assegurar
la igualtat de gènere en la nostra entitat.

• L’abril de 2016 es posa en marxa la negociació del primer Pla
d’Igualtat.
• Es realitza una enquesta sobre igualtat a tot l’equip del centre.
• Revisió del llenguatge i comunicacions emeses per evitar
qualsevol expressió sexista o discriminatòria.

També es va repartir junt amb
el fulletó, unes xapes amb el
logotip que il·lustra aquesta
notícia, dissenyat per englobar
i posar en relleu totes aquestes
accions.

• Revisió dels processos d’accés i promoció dels futurs treballadors/es i els que ja presten serveis pel que fa a criteris
d’igualtat de gènere.

S’ha triat el dia internacional
per a l’eliminació de la violència contra les dones per fer
aquesta activitat, ja que la discriminació en el món laboral
és una forma de violència que
afecta especialment a les dones.

• Pla de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere.

• Disseny de programes formatius per a una major sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats.
• Compromís de l’entitat de cara a afavorir la conciliació de la
vida laboral i familiar.
• Altres mesures: seguretat i salut laboral. Proposta de millora
del Comitè de Salut Laboral existent a l’organització per a la
vigilància de la salut i seguretat del nostre equip.
• Al juliol del 2016 s’aprova el pla d’igualtat amb els protocols
d’assetjament, violència, llenguatge i millores socials.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Pla d’igualtat. CAP Vallcarca-Sant Gervasi
http://aprimariavsg.com/aprimariavsg/igualtat/
Resposabilitat Social. CAP Vallcarca-Sant Gervasi.
http://aprimariavsg.com/aprimariavsg/responsabilitat-social/

Mar López i Raúl Castro
Unitat d’Atenció a l’Usuari
Atenció Primària Vallcarca- Sant Gervasi
@aprimariavsg
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WhatsApp com a tauló d’anuncis
La immediatesa va ser una de
les característiques recurrents
de la secció més jove de participants, formada per mares i
pares d’infants en edat pediàtrica. Rebre informació periòdica
sobre les nostres activitats, com
tallers o xerrades, i consells de
puericultura sense haver d’accedir al nostre web o xarxes
socials va ser la forma que va
prendre aquest suggeriment.
La resposta ha estat una llista
de distribució de WhatsApp per
pediatria. Degut a les limitacions que implica el compliment
de la legislació de protecció de

Assabenta’t de tot el
que fem per tu!
Nous canals d’informació
al vostre servei
Com podeu estar al dia de les nostres activitats i serveis? El nostre
web i xarxes socials són el nostre altaveu, però ens heu demanat
més. I ens posem mans a l’obra amb un nou tauler d’anuncis físic i un
altre digital en forma de WhatsApp.
Més informació offline i comunicació online immediata són
alguns dels vostres suggeriments per millorar la nostra
comunicació. Aquestes petici-

ons sorgeixen de la sessió de
diàleg entre persones usuàries
i el nostre equip, de la que us
vam parlar a l’anterior número d’aquesta revista.

dades, aquest serà un canal unidireccional: aquelles persones
que s’afegeixin a la llista rebran
els nostres missatges, però en
cap cas podran respondre o
enviar nous missatges. A més,
caldrà signar l’autorització de
tractament de dades per tal de
formar part de la llista. Degut
a que es tracta d’un àmbit tan
sensible com la salut i les dades
personals de menors, aquesta
és la fórmula més concorde
amb la legislació.
Podeu veure com donar-vos
d’alta al cartell que acompanya
aquesta notícia.

Tauló d’anuncis clàssic
A vegades innovar comporta
revisar formats clàssics. Aquest
ha estat el cas de la resposta a
la petició de més informació
en paper feta pel grup d’adults
i la gent gran. Hem dissenyat
un tauló d’anuncis destinat a la

planta baixa del CAP, al costat
d’extraccions. Allà publicarem
les nostres activitats i serveis,
així com activitats d’altres entitats del barri, com biblioteques
o centres cívics que trobem que
poden ser del vostre interès.

Butlletins
electrònics
Un altre format clàssic que
hem reprès ha estat l’enviament de la revista Fer Salut
per correu electrònic. Per
rebre-la, us podeu subscriure al nostre web, cercant la
secció FerSalut.

I encara més!
• Troba tota la informació relativa al nostre CAP al web aprimariavsg.com i a les nostres xarxes socials.
• Cerca @aprimariavsg a Facebook i Twitter. Segueix-nos, les xarxes ens permeten tenir un canal de
comunicació proper i bidireccional amb tu.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Revista FerSalut. Web Vallcarca-Sant Gervasi
http://aprimariavsg.com/aprimariavsg/fer-salut/

Mercè Aguilar Antón
Comunicació
AP Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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