Núm. 94 / Juliol - Agost 2019

Temps de lleure.
Gaudir amb salut
Fills hiperconnectats
Envelliment actiu i entorns favorables
El lleure en família fa salut!
Oci nocturn. Projecte “Q de festa!”
Entrevista sobre el lleure saludable

@revistafersalut
Entrevistes al
canal de FerSalut

2

www.fersalut.cat

Editorial

El lleure saludable, una font de salut
La salut i el benestar de la població s’han de fomentar i protegir activament perquè són
actius molt importants per a la
societat. Es desenvolupen, majoritàriament, fora del sistema
sanitari, en l’entorn on les persones viuen, aprenen, treballen
o es relacionen. S’estima que
un 80% dels determinants de la
salut estan fora del sistema sanitari i que, a més, es distribueixen de forma diferent segons
els eixos de desigualtat. És per
això que el Govern desplega
estratègies de salut en totes les
polítiques i a tot el país.

mocionem arreu de Catalunya.

Les activitats relacionades amb
l’oci poden impactar en la salut
i el benestar de les persones,
ja que influeixen tant de forma directa com indirecta en la
seva vida, en l’àmbit familiar,
en el treball i en les relacions
interpersonals. De fet, és en el
temps d’oci on les persones tenen un control més important
sobre el seu estil de vida. Per
tant, al Departament de Salut
fem una aposta per generar
oportunitats per a un oci saludable. En serien alguns exemples les rutes saludables i els
parcs urbans de salut que pro-

També s’ha de considerar la
necessitat de comptar amb
estratègies per millorar l’accés a les alternatives de lleure
saludables adreçades a adults
en situació de risc d’aïllament
social. I, des d’una perspectiva de promoció de la salut i
de prevenció dels problemes
relacionats amb el consum de
drogues, les intervencions que
afavoreixen la vinculació dels
joves amb institucions i activitats socialitzadores són un
factor de protecció important;
i sobretot ho són les propostes
de lleure i d’oci adreçades als

infants i joves dels entorns socioeconòmics més desafavorits.
Pel que fa al sector de l’oci nocturn, s’ha de fer un abordatge
equilibrat en relació amb les
mesures preventives, les mesures de reducció de riscos i les
que estableixen i reforcen el
compliment de les lleis.
Les contribucions potencials
d’oci en la salut es veuen cada
vegada més des d’una perspectiva de salut pública de la població, ja que parteixen de la
consideració que la salut pot
ser, en certa mesura, controlada i determinada per les accions de les persones.

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
Generalitat de Catalunya
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L’ús excessiu de mòbils o
tauletes en les estones de
joc pot afavorir un retard
en el llenguatge o altres
problemes de desenvolupament.

Envelliment actiu i
entorns favorables

3

CRÈDITS
FerSalut és una publicació gratuïta, promoguda per l’Associació Catalana d’Entitats de
Base Associativa (ACEBA) amb l’objectiu de
prevenir malalties i d’impulsar l’autocura i
els hàbits saludables de la població.
EDITA:

Dra. Rosario Jiménez. EAP Vallcarca-Sant Gervasi
COORDINACIÓ
Laura Aranalde
laranalde@aceba.cat
Anna Ramis
anna.ramis@quae.es
COMITÈ EDITORIAL

Millora de la salut en la gent
gran amb accions concretes
en zones geogràficament
desfavorides. L’estudi
AEQUALIS.

Pàg 4 - 7

Sara Argelés. EAP Albera Salut

Pàg 8 - 11

Montse Navarro. ABS Alt Camp Oest
Olalla Monton. EAP Dreta de l’Eixample
Lourdes Tuneu. EAP Osona Sud-Alt Congost

Família

Salut

Lleure en família

Oci nocturn

Compartir el temps d’oci
amb la família ajuda a
fomentar les relacions
personals i enfortir els
vincles afectius.

La festa és un espai on conviuen diversió, consum i risc. El
Projecte “Q de festa! Nits de
qualitat”.

Albert Planchuelo. EAP Poble Sec
Yolanda Caballero. EAP Sardenya
Anna Gaspà. EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
Manel Campíñez. EAP Vallcarca-Sant Gervasi
Òscar Autet. EAP Vic
Rosa Margarit. EAP Muralles Salut
Gloria Ruiz. Pediatria dels Pirineus
HA COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO
Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut.
Dra. Laura Coll-Planas i Dr. Sergi Blancafort,
Fundació Salut i Envelliment UAB. Elena
Boira, Responsable d’Actuacions de Suport
a les Famílies. María Estrada i Víctor Galán,
Subdirecció General de Drogodependències.
ATENCIÓ AL LECTOR
lectors@fersalut.cat
EDICIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ
QUAE Soluciones creativas a medida
Tel. 93 174 00 64 - www.quae.es

Pàg 12 - 13

Pàg 14 - 15

Dipòsit legal: B-41601-2003
Reservats tots els drets. Aquesta publicació
no pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment sense el consentiment de l’editor.
2003. Premi “Jaume Aiguader i Miró” a la
millor comunicació sanitària.

Revista impresa en paper reciclat

www.fersalut.cat

Parlem sobre el lleure saludable.
Maria Estrada, Coordinadora de programes de prevenció, i Víctor Galán,
referent de projectes de l’àmbit de
l’oci nocturn. Subdirecció General de
Drogodependències.

Els nostres fills,
hiperconnectats i sense parlar
L’ús excessiu d’aparells com mòbils o tauletes com a mètode de
distracció o com a joguina, podrien estar afavorint el retard en
l’adquisició del llenguatge en nens i nenes que no tenen cap altra
dificultat afegida.
Els dies de lleure, les vacances
i els caps de setmana són bons
moments per dedicar als fills
fent activitats diverses alhora
que conversem i parlem amb
ells. La comunicació entre
pares i fills és essencial per
al correcte desenvolupament

de l’infant i per reforçar els
vincles afectius. Sovint però
el ritme de vida accelerat i la
falta de temps dels pares, ens
fa delegar en els mòbils o tauletes les estones de joc.
L’ús de noves tecnologies ens

fa la vida més fàcil en molts
aspectes, tant a escala laboral com en àmbits més lúdics.
Quan parlem de nens, la inclusió de tauletes i portàtils com
a suport educatiu a les aules
ha suposat un recurs molt útil
que facilita els aprenentatges i
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inclús pot incrementar la creativitat del nen/nena.
Així i tot, malgrat els avantatges evidents, quan es tracta
de nens d’1 a 3 anys en edat
d’adquirir el llenguatge, l’ús

reiteratiu està dificultant
aquest desenvolupament fins
al punt cada cop més freqüent
de nens de 2 anys amb retard
de llenguatge inicial. Aquest
problema està incrementant
en els darrers anys, i pot im-
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plicar també problemes en el
desenvolupament integral del
nen/nena, com dèficit d’atenció, problemes d’aprenentatge, augment de la impulsivitat
i disminució de la capacitat
d’autoregular-se.

La família exerceix
una gran influència
en el desenvolupament dels infants,
no només per la vigilància, la protecció i
el control de la seva
salut, sinó també per
l’aprenentatge del
dia a dia, que forma
i enriqueix les seves
experiències.

El nen o la nena parlarà més a mesura que
se li parli més
El desenvolupament primerenc del llenguatge necessita
estimulació i interacció. El fet
que jugui amb una tauleta o
un mòbil és un bon estímul
cognitiu, que afavorirà moltes
àrees cerebrals, però necessita
estímul oral per part dels pares o persones a càrrec per tal
de desenvolupar la conversa
i adquirir les diferents habilitats que s’han de donar durant una estona d’interacció
amb els altres, com saber utilitzar els torns de parla i entendre l’ús o pragmàtica que
s’està fent del llenguatge.
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El llenguatge es desenvolupa
a través del joc

La manera en què creixen
els nens és a través del joc,
que participa en tots els processos de desenvolupament.
Del joc depèn el desenvolupament de la imaginació i la
creativitat, per aquest motiu
és molt important que les
estones que el nen està sol,
no només es distregui amb
un mòbil o una tauleta. Necessita el desenvolupament
del joc simbòlic (quan imita

situacions no presents en el
moment, com fer veure que
és veterinari o fer veure que
parla per telèfon), essencial
per un bon desenvolupament
del llenguatge donat que el
nen verbalitza i fa un relat de
què va fent, i això li permet
anar creant situacions i construir el seu coneixement del
món.

Les estones de
joc en família i
parlar molt amb
l’infant han de
ser les activitats
principals del dia
a dia dels nostres
petits
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Nens
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Els nens petits creen el vincle afectiu
amb el dispositiu
Una altra conseqüència de
l’ús excessiu de la tecnologia
per als moments de joc és el
dèficit de vincle afectiu que
es crea amb els pares. Quan
el nen/nena dedica molt de
temps a distreure’s i jugar
amb la tauleta o el mòbil,
en comptes de jugar amb els
pares i la resta de la família,
estableix aquest vincle amb
els dispositius, el que podria
causar addicció i esdevenir en
una generació amb relacions
emocionals i vincles afectius
poc sans i amb un impacte
negatiu per la comunicació
amb els altres, ja que l’habilitat per adquirir aquests
lligams s’estableix en la primera infància i s’arrossega la
resta de la vida.

Això no vol dir que retirem
dràsticament un mòbil o una
tauleta al nen, ja que pot servir d’estimulació cognitiva i
per incrementar la seva crea-

tivitat, però hem de ser curosos en les estones que el nen
juga amb els dispositius i no
fer un ús exclusiu d’aquests
per als moments de joc.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.fersalut.cat/2017/05/10/els-infants-i-lus-de-lesnoves-tecnologies/
Els infants i l’ús de les noves tecnologies. Revista FerSalut.
http://www.fersalut.cat/2015/05/10/avantatges-i-desavantatgesde-les-noves-tecnologies-com-fer-ne-un-us-racional/
Avantatges i desavantatges de les noves tecnologies. Com fer-ne un ús
racional. Revista FerSalut.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/
infants_adolescencia
Infants i adolescència. Canal Salut
https://faros.hsjdbcn.org/es
Vols veure com el teu fill gaudeix de l’estiu? Faros Coneixement.

Raquel Díaz Paniagua
Unitat d’atenció a l’usuari Logopeda
EAP Dreta de L’Eixample
Cap Roger de Flor
@caprogerflor

Promovem l’envelliment actiu!
Estils de vida saludables i entorns
favorables en gent gran

Segur que heu sentit alguna vegada que “el codi postal influeix
més en la salut que el codi genètic”. Efectivament, les persones
que viuen en àrees geogràfiques socioeconòmicament desfavorides
tenen un pitjor estat de salut.
Mitjançant polítiques públiques de salut i accions concretes en
cada territori, es poden reduir aquestes desigualtats i millorar la
salut general de les persones.
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Els determinants socials de la salut
Determinades intervencions
dirigides a la comunitat poden contribuir a mitigar l’impacte de factors estructurals
com el nivell educatiu o el
nivell socioeconòmic, i beneficiar positivament en la salut
de les persones.

• Millora de l’alfabetització
en salut a través de la millora de la comunicació
amb els professionals sanitaris i la presa de decisions
informada sobre diversos
aspectes de la vida quotidiana.

• Millora de l’autocura, incorporant estils de vida
saludable, sobretot aquells
relacionats amb l’alimentació i l’activitat física.

• Millora del capital social,
mitjançant el suport mutu
i la participació en activitats socioculturals i comunitàries.

L’estudi AEQUALIS
i la intervenció
“Sentir-nos Bé”
L’objectiu de l’estudi AEQUALIS ha estat reduir les desigualtats en salut mitjançant
una millora de la percepció
de l’estat de salut en persones
grans que viuen en zones urbanes desfavorides i que han
participat en una intervenció grupal denominada “Sentir-nos Bé”.
Aquesta intervenció es va dur a
terme durant 12 sessions setmanals de dues hores a 16 centres
d’atenció primària de Barcelona, Badalona, Blanes, Cornellà,
Hospitalet de Llobregat i Reus,
entre 2016 i 2018. Nou de les
12 sessions van tenir lloc en el
mateix centre de salut, i tres
es van realitzar fora del centre:
un passeig saludable pel barri,
una visita a un supermercat, i
una visita a un equipament de

Millorar la salut
i reduir les
desigualtats? És
possible!
Les ciutats són els territoris que concentren
majors desigualtats en
salut. L’estudi AEQUALIS
i la intervenció “Sentir-nos Bé” mostren com
es pot contribuir a reduir
les desigualtats en salut
mitjançant una intervenció
grupal dirigida a persones
grans que viuen en zones
urbanes desfavorides.

la comunitat
(centre cívic,
casal de gent
gran, etc.).
Els llocs escollits
per
a les sortides van ser
consensuats
prèviament pel grup i la dinàmica grupal va abordar els
valors, expectatives i necessitats individuals. Aquestes
activitats van permetre generar suport mutu entre les persones participants i crear un
clima de confiança en el que
poden trobar ajuda per reconèixer els hàbits i la presa
de decisions quotidianes que
poden millorar o canviar per
assolir un estil de vida més
actiu i saludable.

L’estudi AEQUALIS
ha estat promogut
per la Fundació
Salut i Envelliment
UAB i l’Equip
d’Atenció Primària
Sardenya amb la
col·laboració de
RecerCaixa
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Quins resultats hem obtingut?

L’estudi AEQUALIS és un
assaig clínic controlat i
aleatoritzat. Això vol dir que
els participants s’assignen a
l’atzar en grups separats (grup
experimental i grup control)
per
comparar
diferents
tractaments o intervencions.
L’eficàcia de la intervenció
“Sentir-nos Bé” s’ha avaluat
mitjançant
procediments
quantitatius i qualitatius.
En el cas de l’anàlisi
quantitativa, els resultats
mostren que la participació
en l’estudi millora la salut
autopercebuda
d’ambdós

grups (el grup experimental
i el grup control), però a
l’any de seguiment la millora
només persisteix en les
persones que formen part
del grup experimental.
Els resultats també indiquen
una millora del component
mental de la qualitat de vida
-tot i que l’efecte es perd al
cap d’un any-, així com una
millora sostinguda de la
simptomatologia depressiva
i un efecte positiu en evitar
l’augment de la prescripció
d’antidepressius.

Per altra banda, tot i que
els resultats quantitatius
no detecten canvis en les
variables de capital social,
autocura i alfabetització en
salut, l’anàlisi qualitativa
permet identificar impactes
percebuts en suport social i
el sentiment de pertinença i
com aquests han possibilitat
millores en benestar i canvis
d’hàbits de vida saludable,
així com un major interès en
la participació en activitats
comunitàries.
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Sessió d’activitat física en un equipament de la
comunitat. Intervenció “Sentir-nos Bé” al Centre
d’Atenció Primària Les Hortes (Barcelona)

Sessió sobre solitud i relacions socials.
Intervenció “Sentir-nos Bé” al Centre
d’Atenció Primària Sant Pere (Reus)

Construcció d’un mural col·lectiu. Intervenció
“Sentir-nos Bé” al Centre d’Atenció Primària La
Marina (Barcelona)

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://www.uab.cat/web/prevencio-i-promocio-de-la-salut/publicacions-per-a-ciutadans-ipacients-1345763679888.html
Prevenció i promoció de la salut. UAB

http://www.fersalut.cat/2018/07/12/menjar-envellir-bellugar-se/
Menjar, envellir, bellugar-se. Revista FerSalut

Dra. Rosa Monteserín Nadal
Equip d’Atenció Primària Sardenya
@RMonteseri

Dra. Laura Coll-Planas
Fundació Salut i Envelliment UAB
@fsie_uab

Dr. Sergi Blancafort Alias
Fundació Salut i Envelliment UAB
@BlancafortSergi
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Família

Compartim el
temps de lleure,
enfortim els vincles

Fer activitats conjuntes d’oci amb la família ajuda a fomentar les relacions
personals, millorar la comunicació en un ambient distès i, en definitiva,
reforçar els vincles afectius amb el nostre entorn.

El lleure en família fa salut!
Les vacances són una oportunitat per trobar-nos i compartir plegats bons moments.
Museus, parcs, casals, cases de
colònies... l’oferta d’indrets és
múltiple i variada. Únicament
cal buscar el més adequat per
a cada família i mantenir-se
en una actitud positiva que
potenciï l’entusiasme i fer pinya amb tots els membres de
la família. Pren nota dels seus
beneficis:
• És cultura i coneixement.
Afavoreix el coneixement i
l’estimació pel territori i la
cultura, el respecte al medi
ambient; i estimula les relacions personals.
• És criança positiva. L’activitat de lleure compartit,

sense presses, amb sortides
i jocs, permet a pares i mares crear un espai de relació que enforteix vincles.
Jugar junts afavoreix l’aflorament espontani d’emocions compartides.
• És aprenentatge. L’activitat lúdica rica en propostes fa possible un creixement harmònic del cos,
és a dir, millora la intel·
ligència, l’afectivitat, la
sociabilitat i la creativitat
dels infants.
• És prevenció. La trobada
i el coneixement mutu de
persones diferents de la
nostra comunitat contribueix a la interrelació cultural i a la cohesió social.

L’any passat el Dia
Internacional de les
Famílies, organitzat
per la Generalitat de
Catalunya, es va dedicar
al lleure en família, amb
l’objectiu de fomentar
el temps compartit en
família que enforteixi
els vincles en un espai
relaxat i de gaudi.
• Més enllà del consum. Les
famílies agraeixen l’oferta d’activitats de lleure
que incorporin un model
didàctic amb component
educatiu.
• És diversió. El lleure, sobretot, és una activitat que
produeix plaer i distreu
de les preocupacions i de
l’avorriment!

www.fersalut.cat
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Què farem? Planifiquem l’activitat
Possibles experiències
compartir plegats:

per

• Esport i jocs: festes i trobades esportives, i espais de
joc familiar.

• Ciència i tecnologia: activitats de divulgació científica
a museus i fundacions.

• Activitats a l’aire lliure:
itineraris, rutes, passejades,
visites a espais naturals i
indrets singulars, vacances
a llocs d’interès turístic, cultural i lúdic.
• Cultura, espectacles i tallers:
museus, exposicions, visites
a espais d’interès històric i
artístic, espectacles de teatre, música, dansa, poesia i
tota mena d’arts escèniques
destinades als infants i a les
seves famílies.

Programa ‘Vacances
en família’
La Generalitat de Catalunya
ofereix des de l’any 2005
estades familiars a preus
avantatjosos en els establiments de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya durant els períodes
de ponts, vacances i caps
de setmana.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.xanascat.cat/choosenodelang.tjc?id=1&lang=ca
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya
http://www.xanascat.cat/shownode.tjc?id=345
Programa Vacances en família
http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/
equipament-familiar/dtf/
Turisme familiar (Gencat.cat)
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/
diainternacionalfamilies/diafamilies2018/
Dia Internacional de les Famílies 2018
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/
Web de famílies. Generalitat de Catalunya.

Elena Boira Orantes
Responsable d’Actuacions de
Suport a les Famílies
Direcció General de Famílies
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies
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Oci nocturn, diversió, riscos i
salut pública:
Q de Festa! Nits de Qualitat
L’oci nocturn es dona en espais i contextos d’oci, on l’activitat principal és
el “sortir de festa”. La festa té un component ritual i compleix unes funcions
específiques dins la comunitat, com són la cohesió social i el trencament de
la quotidianitat. El negoci de la nit i la seva indústria són un motor econòmic,
turístic i cultural.

La festa és un espai on conviuen
diversió, consum i risc
La substància predominant és
l’alcohol, tot i que també s’observa que al consum d’alcohol
se li poden sumar altres substàncies, com ara el tabac, cànnabis, cocaïna, MDMA o amfetamines, entre altres.

Alguns dels riscos de l’ús lúdic de substàncies i el context
festiu són accidents de trànsit,
intoxicacions, violència sexual,
sexisme, coexistència entre festa i descans, baralles i incivisme, entre d’altres.

L’important
no són les
substàncies, són
les persones

El Projecte Q de Festa! Nits de Qualitat
“Q de Festa! Nits de qualitat” és
un projecte marc per al treball
transversal entre els diferents
agents implicats en l’oci nocturn

d’un territori, per a fer d’aquest
un espai més segur, cívic i saludable, a través de 3 línies de
treball: promocionar el “Q de

festa”, impulsar “Taules Nits Q”
de participació ciutadana al voltant de l’oci nocturn municipal i
donar suport als grups d’iguals.

www.fersalut.cat
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El distintiu Q de festa!
4.
5.

6.
És un distintiu de qualitat atorgat per la Generalitat als locals
d’oci. Per aconseguir el distintiu han de:
1. Disposar d’etilòmetres per
les persones que ho sol·licitin i d’informació sobre les
taxes d’alcoholèmia.
2. Disposar de preservatius.
3. Tenir durant tota la nit a

7.

8.

Antecedents

disposició del públic com a
mínim un aliment salat i un
de dolç.
Posar a disposició del públic
taps per les orelles.
Disposar d’un cartell o espai
a la carta de “Còctels sense
alcohol” i oferir-ne com a
mínim 1.
Permetre, facilitar, promoure i garantir l’assistència als
cursos formatius del personal de barra en Dispensació
Responsable d’Alcohol.
Tenir penjada en un lloc visible la pancarta “Q de festa!”. Permetre intervencions
per part d’alguns dels grups
de reducció de riscos.
Facilitar l’accés a aigua potable gratuïta. Correcció en
les aixetes del bany (en nú-

L’entrevista

El projecte Q de Festa!, de
la Subdirecció General de
Drogodependències, forma
part de la xarxa europea
Party+, de la qual en tenim
la presidència i el distintiu
és membre del NEW NET
(Nightlife Empowerment &
Well-being Network).
mero i posició, en temperatura i qualitat).
9. Donar informació sobre el
transport públic.
10. Implicar-se en la prevenció
del sexisme (punt lila, formació, protocols).

Parlem sobre el lleure
saludable

Maria Estrada, Coordinadora de
programes de prevenció, i Víctor
Galán, referent de projectes de
l’àmbit de l’oci nocturn. Subdirecció
General de Drogodependències.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://drogues.gencat.cat/
Drogues. Gencat.cat
www.qdefesta.cat
Q de festa! Nits de qualitat.
www.laclara.info
Projecte La Clara, missatges preventius relacionats amb les drogues.
http://www.spora.ws/
Spora, Consultoria ambiental
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Víctor Galán Amador
Educador i Antropòleg
Col·laborador de la Subdirecció General de
Drogodependències

nitsdequalitat@gencat.cat

Administratius de referència
Medicina, pediatria, infermeria o treball social no són
els únics referents assistencials de l’equip d’atenció
primària. Al CAP també us atendran de manera
individualitzada altres professionals, com les auxiliars
de clínica o el personal administratiu.

El teu CAP t’informa

El paper de la unitat
d’atenció a l’usuari en
la millora de la qualitat
assistencial
Més enllà d’atendre-us per donar-vos cita o fer-vos una còpia
de la recepta electrònica, el
personal administratiu participa i s’involucra en processos de
major complexitat. El correcte
tractament de les dades sanità-

Una atenció
integral

ries o diversos tràmits com la
llei de dependència, la petició
d’històries clíniques o la coordinació amb altres proveïdors
de salut com els hospitals, són
també part de les tasques habituals d’aquests professionals.

Millora de l’accessibilitat i la
capacitat resolutiva
La decisió d’involucrar al personal administratiu en l’atenció
integral a les persones usuàries forma part d’una aposta del
nostre CAP per tractar de millorar l’accessibilitat al sistema
i de proporcionar una major
capacitat resolutiva al nostre
equip. Des del primer contacte
amb el personal administratiu,
la teva demanda és orientada
cap al millor recurs disponible en aquell moment. Alhora,
moltes gestions que tradicionalment acabaven a la consulta dels professionals sanitaris,
s’agilitzen i es resolen sense ne-

www.fersalut.cat

cessitat d’una visita presencial.
Per fer-ho, ens agrupem en
microequips integrats per professionals de tots els àmbits
assistencials, assumint la responsabilitat de l’atenció d’un
grup concret de ciutadania. Treballem de manera coordinada
per donar la resposta més ràpida i eficient possible. La clàssica
unitat bàsica assistencial composta per medicina de família
o pediatria i infermeria, ara
inclou a una persona de l’àrea
administrativa: l’administratiu
de referència.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Premi Chiesi en Innovació Sanitària
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/ebavallcarca-rep-el-premi-chiesi-en-innovacio-sanitaria/

La coordinació de tasques té
com a objectiu, doncs, una
gestió més eficient de la demanda. I això passa per promoure una major autonomia
del col·lectiu administratiu, que
alhora assumeix una major
responsabilitat en l’atenció directa a les persones usuàries.
El nostre model d’autogestió
permet cercar noves fórmules
de treballar per millorar l’assistència. En aquest sentit la implicació del personal administratiu és fonamental, pel que
estan presents en les diverses
comissions de treball, en les
trobades d’equip on analitzem
oportunitats de millora o en
activitats comunitàries.

Dr. Manel Campíñez
Metge de família

Ricardo Cañabate
Administratiu

Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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La unitat gestora de la
complexitat
Un dels nostres trets distintius és la unitat gestora de la complexitat.
Formada per una metgessa, la Dra. Maria Parer, i una infermera,
l’Elena Moral, és part integrant del nostre equip d’atenció primària.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat
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Beneficis per
a les persones
usuàries

Ara estem en un moment de
transició. L’Oscar Rochera ha
estat l’infermer de la unitat des
de l’inici. Ara es jubila i la infermera Elena Moral s’hi incorpora
per rellevar-lo.
El binomi medicina-infermeria
és clau per ser més resolutius;
“l’atenció és més completa,
tens una visió més global del

pacient” ens explica la Dra. Parer. “Treballem en equip”, resumeix Rochera. Aquesta col·laboració és l’essència de la unitat.
“El que fem és donar un suport
al metge de família o infermera
en casos complexes o casos on
calgui una atenció més acurada, sobretot a pacients que no
poden sortir del domicili”, clarifica Rochera.

Posant en marxa el recurs
més adient per a la persona
Aquesta relació estreta entre la
unitat, medicina de família, infermeria, treball social i atenció
a l’usuari del CAP, possibilita
una atenció més acurada a les
persones en situació de fragilitat. “La unitat té una visió tridimensional. Entrem en situacions on trobem motius mèdics,
infermers i socials” ens explica
Rochera. La seva tasca implica
contemplar aquesta comple-

xitat per oferir una atenció integral centrada en la persona,
tenint en compte l’opinió del
pacient i de la família.
La unitat també ha teixit tota
una xarxa de bones relacions
amb altres proveïdors de salut
del territori. Això fa que pugui
gestionar els recursos de forma
que el pacient tingui accés al
més adequat.

Per a les persones usuàries representa un doble
benefici. D’una banda,
en cas de fragilitat, tenen aquesta atenció àgil i
més continuada. I d’altra
banda, segueixen tenint
als seus professionals de
medicina de família i infermeria de referència de
tota la vida. Rochera recorda que “la unitat funciona
en moments puntuals de
suport. En situacions que
anomenem d’estrès”, pel
que l’atenció longitudinal
queda garantida.

Com a part integrant de l’equip
d’atenció primària, és el propi
equip qui decideix en quins casos entra en joc la unitat, ja bé
sigui perquè el personal d’atenció a l’usuari hi deriva una consulta, bé perquè els professionals de medicina o infermeria
passen a compartir un cas amb
la unitat o bé perquè l’hospital
hi contacta per atendre un pacient compartit.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
La Unitat d’Atenció Domiciiària de l’EBA Vallcarca
http://www.aceba.cat/ca/files/doc71/la-unitat-d-atenciodomiciliaria-eba-vallcarca-sant-gervasi.pdf

Mercè Aguilar Antón
Comunicació i RSC
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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