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Editorial

La innovació al servei de les persones.
Grup RDI d’ACEBA
Des d’ACEBA, ara fa un any, vam
endegar el grup de Recerca i Innovació com a element inherent
de les EBAs a través del qual
aconseguim les nostres màximes: atendre a les persones des
de l’excel·lència, vetllar contínuament per mantenir la cura i el
benestar dels nostres usuaris i facilitar la tasca dels professionals
de la salut.
Amb aquesta mirada oberta i globalitzadora, l’objectiu del grup és
“promocionar la innovació i la
recerca al sistema de salut/social, amb lideratge, al servei dels
ciutadans i dels professionals
que els atenem, augmentant la
generació i transferència de
coneixement en benefici de la
societat”.
La innovació en salut i social inclou el desenvolupament de noves fórmules d’atenció, amb l’ús
de noves tecnologies i sistemes
adaptables a les noves necessitats, tant de pacients com de professionals. I el més important, no
es tracta només de la cerca del
tractament de la malaltia (de forma reactiva), sinó d’afavorir un
canvi de direcció en la gestió dels
sistemes de salut i social cap a la
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia (proactivitat).
Des de la recerca i la innovació
es vol assolir la transformació
digital del sistema de salut i social, mitjançant noves fórmules
d’atenció, fomentant la incorporació de les noves tecnologies

per la millora de l’atenció sanitària, col·laborant amb els diferents agents públics i privats del
sector de les ciències de la vida,
de la salut, de la tecnologia i de
l’empresa.
En l’actualitat des del grup RDI
ACEBA participem en diferents
projectes d’ampli abast. En són
exemples:

•

Projecte de recerca RIS3CAT
“Nanonafres”, aplicant la
nanotecnologia pel desenvolupament d’un fàrmac d’aplicació tòpica per acceleració de la
curació de les úlceres venoses.

•

Col·laboració en el Projecte CIMTI sobre “nou model
d’atenció domiciliària per als
pacients complexos i d’altes
necessitats”.

•

Projecte Peris. “Trastorns
del neurodesenvolupament,
fracàs escolar i alteracions
conductuals a l’adolescència:
estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups

d’alumnes d’ESO de la Catalunya Central”.

•

Projecte
d’Especialització
i Competitivitat Territorial PECT BAGESS (Big data,
Analytics, Gestió i Estratègia
en Salut i Social). El seu objectiu és generar coneixement al
voltant d’aquests ecosistemes
per poder impactar amb més
encert en solucions concretes
als problemes i necessitats de
la població per millorar la seva
qualitat de vida i assistència.

Teixim connexions, aliances i
línies estratègiques de col·laboració amb agents del territori
perquè la pluralitat ens enriqueix i l’equip fa la força. Avui
continuem treballant per assolir
l’excel·lència al servei de la nostra població, al servei de la salut.

Dra. Sílvia Narejos Pérez
Metgessa de Família EBA Centelles
Directora Grup Innovació ACEBA
Coordinadora TIC ACEBA
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Treure el bolquer

DIRECCIÓ

Consells per a la correcta
retirada del bolquer, entre
els 2 i 3 anys, en funció de
la maduresa de cada infant.

Tracte saludable i
pèrdua de memòria
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És el
moment
de treure el
bolquer?
Els primers 2 i 3 anys de
vida es considera normal
que els nens no controlin
els esfínters. No hem de
precipitar-nos a l’hora
de treure el bolquer, ja
que cada infant té una
maduresa diferent.

Infants

L’estiu és una bona època per
plantejar-nos treure el bolquer
al nostre fill, però és el moment? Està preparat? Si bé és
cert que a l’estiu fa bon temps,
l’infant porta menys roba i
potser els pares fan vacances,
cal plantejar-se si el nen/a està
a punt perquè la retirada del
bolquer sigui un èxit.
Hem d’anar veient els senyals
dels infants que ens indiquen
que és el moment, i què vol
dir això? Doncs veure si té interès per asseure’s al vàter, si
ens vol imitar a l’hora d’anar
al lavabo, si s’aixeca eixut després de la migdiada o al matí
en despertar-se, si sap identificar quan té pipí o caca i ens
ho diu...
És convenient, durant un
temps previ a la retirada del
bolquer, crear una
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rutina en la que cada dia quan
s’aixequi, abans d’anar a dormir o abans de canviar el boquer s’assegui a provar, ja que
és una manera que el nen/a es
vagi familiaritzant amb l’orinal o el vàter.
Els podem acompanyar en el
moment d’asseure’s al nou
orinal, pensem que és un aprenentatge per ells. Porten tota
la seva vida amb bolquer i moltes de les vegades no faran res,
però de mica en mica ho aconseguiran i se’ls ha de felicitar i
animar.
Un cop veiem que el nen té interès, està preparat i decidim
treure’l, és important no tornar
enrere. El més normal és que
durant els primers dies hi hagin
fuites i es facin pipí o caca al damunt, per això abans de sortir
de casa és recomanable preparar una motxilla amb roba de
recanvi i tovalloletes, i sobretot
cal tenir molta paciència!
A la nit, durant els primers
dies o fins i tot els primers
mesos, és preferible seguir
posant el bolquer, donat que
és més complicat que l’infant
es desperti si té ganes de fer
pipí. N’hi ha que els hi costa
més controlar, però els hem
de donar temps, i si veieu que
persisteix podeu demanar
consell a l’equip pediàtric del CAP.

I si no vol seure a
l’orinal?
Ens podem trobar amb
infants que no tenen el
mínim interès en fer servir
l’orinal o fins i tot que els hi
fa por. En aquest cas hem
de tenir molta paciència
i acompanyar-los, sense
recriminacions ni càstigs,
a la recerca de la seva
autonomia.
Hem de pensar com si
fóssim nens i triar-ne un
que sigui maco, que tingui
colors, que faci música, amb
llums... o inclús plantejar
una alternativa, com els
adaptadors de vàter. En
definitiva, buscar un que
li agradi i desperti la seva
curiositat.

Jessica Hinojosa
Infermera
Albera Salut
@AlberaSalut

Relació i tracte saludable
en persones amb dèficits
de memòria
Quan a un familiar, a una persona que estimes, li costa cada vegada més
recordar on ha deixat les claus, fer el dinar, parar la taula, anar a fer petites
gestions o compres, i li diagnostiquen pèrdua de memòria, sorgeixen molts
dubtes: com podem ajudar, què li podem dir, com serà la nostra relació a partir
d’aquest moment.
Comencem a fer el rol de cuidador/a, l’acompanyem a les visites mèdiques, on
ens donen informació de l’evolució del procés, de la medicació…, però cal també
donar orientacions per enfortir vincles emocionals favorables.
L’entrevista

Parlem sobre el tracte
saludable a persones
amb dèficits de memòria
Entrevista a Olalla Montón,
Treballadora Social EAP Dreta de l’Eixample (CAP Roger
de Flor) i membre de l’Associació EIMA.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut
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Com mantenir una relació saludable?
La comunicació ha de ser amb
un llenguatge senzill, pausat
i amb frases curtes. Agafar la
mà i mirar als ulls ens ajudarà
a explicar i fer entendre el missatge.
En les converses intenteu respectar el torn de paraula, i no
avançar-vos a les seves respostes. La capacitat de reaccionar
és més lenta, però els hi agrada
donar la seva opinió.
És tan important el missatge
com la forma d’expressió, una
imatge relaxada i una veu dolça
serà la manera de fer-li entendre que estem allà per ajudar.
Acompanyar, supervisar certes
gestions, aprendre una cosa
nova és una mica complicat,
encara que amb la vostra ajuda
segur que ho podrà fer.
Donar temps, facilitar les coses,
però no fer-les, així donem autonomia i els fem sentir útils.
Seguir les seves rutines diàries,
reconeixent el seu espai, les
seves coses i els seus gustos.

Seguir una rutina
coneguda serà la
fórmula per ferlos més independents.
Les emocions, la
ràbia, la tristesa,
estar més irritable, repetir constantment
una
paraula, caminar
sense sentit per
casa… Cal canviar
el punt de mira,
comenteu alguna
cosa totalment diferent per poder
atraure una altra
idea.
Tal com defineix
la Fundació Catalunya La Pedrera, els propis
afectats ens fan coneixedors del
decàleg del bon tracte a perso-

nes amb dèficit de memòria,
que podeu veure a la infografia
que il·lustra l’article.

Si us demana ajuda i atenció és perquè
sou el cuidador/a, i encara que les
capacitats són més limitades, vol seguir
compartint, vivint el moment i estimant

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://hablandodegeriatria.com/2019/09/21/alzheimer19/
Cómo queremos ser tratadas las personas con déficit de memoria

Gemma Illa Sagarra
Treballadora Social Sanitària
CAP Muralles
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La gingivitis
Gingivitis és el nom que rep la inflamació de les
genives. En condicions de salut, les genives no han
de sagnar i han de tenir una coloració rosa clar.

Família

Si hi ha gingivitis les genives
sagnen en raspallar les dents, al
menjar o bé espontàniament.
Gairebé 8 de cada 10 persones
tindran gingivitis en algun moment de la seva vida.
La causa és una inflamació i,
a vegades, ulceració de les ge-

nives per acumulació de placa
dental al voltant de les dents.
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Factors de risc

Existeix la idea equivocada de
què el sagnat de genives és normal, però aquesta afirmació és
totalment errònia. La geniva ha
d’estar adherida a la dent i ha
d’aïllar l’os de l’exterior.

• Tabac.
• Estrès.
• Canvis hormonals com
l’embaràs.
• Algunes malalties
sistèmiques, com la
diabetis mal controlada.

Gingivitis

Periodontitis

Geniva sana

9

Tipus de gingivitis
• La gingivitis crònica de
l’adult no sol provocar dolor i és causada per un raspallat incorrecte o deficient. La falta d’higiene oral
provoca l’acumulació de
placa bacteriana causant de
la inflamació gingival.
• L’anomenada gingivitis ulcero necrotitzant és una
malaltia dolorosa de les genives amb sagnat espontani
i úlceres que va acompanyada de mal alè. Aquesta ma-

laltia aguda s’ha de tractar
amb antibiòtics.
• Hi ha un tipus de sagnat
de genives relacionat amb
l’embaràs, pels canvis hormonals propis d’aquest estat. També és més freqüent
a l’adolescència i durant la
menstruació.
• Les deficiències nutricionals i malalties com la diabetis poden també afavorir
la inflamació gingival.

Tot i que moltes persones
s’acostumen a conviure amb
aquesta situació, el sagnat de
les genives és freqüent a la
població general i es considera un símptoma de malaltia.
A vegades el sagnat de les
genives desapareix per algun
factor extern que emmascara
el problema. La causa més
freqüent és el tabac. Els que
fumen tenen menys irrigació
a les mucoses i pot ser que no
es manifesti una gingivitis.

10
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Periodontitis
Si afecta l’os que dona
suport a les dents no
parlem ja de sagnat de
genives o gingivitis;
estem davant d’un
problema més important
que comporta la pèrdua
òssia i una malaltia
periodontal crònica o
periodontitis.

La geniva no ha
de sagnar com
tampoc no sagna, en condicions
normals, cap
altra part de l’organisme

Tractament de la
gingivitis
El sagnat de genives s’ha de valorar, diagnosticar i tractar abans que evolucioni cap
a una periodontitis, amb pèrdua de l’os que
envolta les dents i el risc de perdre-les per mobilitat dental.
Si la causa del sagnat és la tosca o carrall que es
forma al voltant de les dents, s’ha d’anar al dentista
per procedir a eliminar-lo en una o més sessions, si
són necessàries.
Sovint podem millorar el sagnat de les genives utilitzant
antisèptics bucals en forma de col·lutoris diaris que s’han
d’adquirir sota prescripció. El tractament s’ha de receptar
per un temps determinat i ha de ser específic per a cada
problema.
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Recomanacions per evitar el
sagnat de les genives
• Raspallar les dents i la llengua després de cada àpat
utilitzant un raspall que no
sigui excessivament dur. El
temps de raspallat ha de ser
de 3 minuts aproximadament i els moviments han
de fer un massatge a les genives en cercles o bé de geniva a la dent verticalment.
Es pot raspallar les dents
amb un raspall manual o
bé amb raspall elèctric si el
dentista ho recomana. Els
irrigadors dentals també
són molt útils si hi ha espais on el raspall té dificultats per arribar.
• Utilitzar una pasta de dents
adient. Si hi ha sagnat de
genives, es pot utilitzar

un dentifrici especial per
aquest problema que contingui propietats antiinflamatòries com la clorhexidina, el triclosan, àloe vera,
camamilla... La pasta de
dents ha de tenir 1450 ppm
de fluor, a més a més per
evitar les càries.
• Utilitzar una vegada al dia
el fil de seda dental.
• Seguir una dieta equilibrada amb abundants verdures
i fruites fresques. Procurar
fer una dieta dura mastegant poma sencera, torrades… i pocs aliments tous
que es puguin enganxar a
les dents com el pa de motlle per exemple.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/
gingivitis
Canal Salut. Gingivitis.

• No fumar.
• Controlar la sequedat oral o
falta de saliva que pot afavorir la inflamació gingival.

Dra. Judit Masdevall Galter
Odontòloga
Albera Salut
@AlberaSalut
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COpartícips i COresponsables
amb la salut de tots!
XXII Jornades ACEBA
“Salut a totes les polítiques”
Tots podem fer salut! Les XXII Jornades ACEBA posen
en valor iniciatives promogudes des de diferents
àmbits i sectors empresarials que beneficien la salut
de la població.

Salut

www.fersalut.cat
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Les 3’s de la Jornada: salut,
social i sostenibilitat
Més enllà de la tasca dels centres
sanitaris i dels professionals de
la salut, totes les organitzacions
poden contribuir a millorar el
benestar físic, psíquic i emocional de les persones. En la XXIIa
edició de les Jornades ACEBA es
van presentar una mostra de
21 experiències provinents de
diferents sectors que tenen una
influència directa en la salut de
la població. En aquest mosaic
plural es va fer palès que els determinants de la salut van més
enllà de la pròpia salut i que tot
allò que ens envolta és susceptible d’afavorir o de perjudicar
la salut.
Durant la jornada es van dur
a terme 6 grans blocs de ponències, entre les quals es va
posar en coneixement accions
concretes proactives amb la
salut, que provenen d’àmbits
allunyats de l’entorn sanitari,
com pot ser, l’arquitectura i
l’urbanisme. Com fer pobles
més saludables i hotels responsables amb el benestar dels seus
clients. També altres exemples

interessants com què fan algunes empreses d’alimentació,
des dels petits productors fins
al gran consum; com contribueixen tots ells a educar per una
alimentació saludable i sostenible. Accions de salut pública
centrades en la persona per
promocionar i protegir la salut.
Saber ser crítics amb els missatges audiovisuals als mitjans
de comunicació, promoure els
bons hàbits en l’ús de les noves
tecnologies i conèixer què entenen avui per salut i benestar
els joves i adolescents. Viure
positivament l’experiència de

Iniciatives de diferents àmbits i sectors empresarials
contribueixen activament
al canvi cap a un model social basat en la consciència
del paper de cadascú en la
salut i benestar de les persones i de la comunitat.
ser veïns i veïnes, i la participació ciutadana al territori, són
algunes de les experiències que
van escenificar la presència de
la “Salut a totes les polítiques” i
com incideixen favorablement
en millorar la qualitat de vida
del seu entorn.

14
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Experiències innovadores
als centres de salut
En el marc de les Jornades
es va organitzar un Concurs
de Pòsters amb l’objectiu de
conèixer altres iniciatives en
salut. Es van presentar fins a
40 treballs, la majoria promoguts per centres de salut amb
un clar enfocament comunitari i social.
La salut comunitària, TICs i
igualtat de gènere centren la
temàtica dels pòsters guardonats.

•

1r Premi: ‘Grup Psicoeduca-

tiu a Cuidadores Professionals al CAP Roger de Flor’.

•

2n Premi: ‘Situació de la Salut Comunitària a les ABS
de la RS Girona’.

•

3r Premi: ‘Implicar a homes en la lluita contra la
mutilació genital femenina
(MGF)’.

•

Accèssit: ‘L’impacte de les
xarxes socials en un grup
de suport a la lactància materna’.

Tot un
èxit de
participació
Més de 200 persones de
diferents àmbits i sectors assisteixen a les XXII
Jornades ACEBA “Salut a
totes les polítiques” que
es van celebrar el 22 de
novembre al Castell de
Peralada, organitzades
per l’EAP Albera Salut.
Per primera vegada, la
trobada anual de les
EBAs promou la participació de nous agents del
teixit social i econòmic
de Catalunya.
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Reconeixements ACEBA a la trajectòria
professional
ACEBA va reconèixer la tasca
de 4 metges i 4 infermeres
per la seva dedicació i vinculació a l’Associació: Dr. Aranalde (EBA Sarrià Vallvidrera

Les Planes), Dr. Descarrega
(EBA Alt Camp Oest), Dr. Fàbrega (EBA Pediatres dels Pirineus), Dr. Pellejà (EBA Alt
Camp Oest), Sra. Guinovart

(EBA Alt Camp Oest), Sra.
Margenat (EBA Sarrià Vallvidrera Les Planes), Sra. Reig
(EBA Vic) i Sra. Zapata (EBA
Centelles).

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.aceba.cat/files/doc563/programa-xxiijornades-aceba.pdf
Programa XXII Jornades ACEBA
http://www.aceba.cat/ca/jornades-aceba/2019-xxiijornades-aceba/presentacions.htm
Presentacions de les ponències presentades a les Jornades..
http://www.aceba.cat/ca/jornades-aceba/2019-xxiijornades-aceba/posters.htm
Pòsters presentats al Concurs de Pòsters

Comitè Organitzador XXII Jornades ACEBA

La teva unitat bàsica
d’assistència a
l’atenció primària
La unitat bàsica assistencial clàssica
composta per medicina de família o pediatria
i infermeria, ara inclou a una persona de
l’àrea administrativa. Tots 3 professionals
ens coordinem per ajudar-vos a resoldre els
vostres problemes de salut.

El teu CAP t’informa
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Treball en equip
Els centres d’atenció primària
donem resposta a infinitat de
consultes sobre temes de salut, socials i administratius.
Sovint som la porta d’entrada
al sistema sanitari, us ajudem
a gestionar diferents dubtes i
us facilitem el contacte amb
altres nivells assistencials.
És important recordar que
des de les consultes d’atenció primària tenim la capacitat de resoldre la major part
dels problemes de salut de la
població que atenem. Però
per fer-ho, cal que el temps
en consulta dels professionals sanitaris quedi lliure de
tasques administratives que
dificulten mantenir l’alta
qualitat assistencial que tots
desitgem.
Als centres d’atenció primària treballem en equip i
d’aquesta manera tots hi guanyem. La persona que millor
us pot ajudar a gestionar una
petició administrativa serà
l’administratiu de referència. L’administratiu/va pot
solucionar alguns dels problemes que plantegeu sense
que hagueu de passar per la
consulta, també pot adreçar-vos si cal a altres serveis
de salut, socials o comunita-

Administratius
de referència

ris i donar-vos visita, si fos
precís, amb el professional
sanitari més adient.
No podem oblidar que dins
del nostre equip, també tenim altres professionals que
en el dia a dia fan que tot funcioni com cal: treball social,
auxiliars d’infermeria, suport
a l’àrea administrativa, informàtica... tots som part d’un
equip que s’esforça per seguir millorant l’atenció a les
persones de Vallcarca i Sant
Gervasi.

Especialització
en les tasques
per atendre-us
millor

• Milloren l’accessibilitat al sistema.
• Proporcionen una major capacitat resolutiva a l’equip.
• Gestionen de forma eficient la demanda telefònica i al taulell.
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El teu CAP t’informa

Cartera de serveis de cada professional de la
unitat bàsica assistencial
1. Els administratius de referència us ajudaran en temes com:
•
•
•
•
•
•
•

Renovació de la recepta electrònica.
Dubtes sobre derivacions a altres nivells assistencials.
Gestió de visites no presencials per temes d’informes sanitaris o socials.
Prescripcions ortopèdiques.
Tràmit d’ambulàncies.
Dubtes sobre la gestió de la incapacitat laboral.
Tasques delegades per al professional sanitari de referència com recollida d’analítiques o
informes...

2. Els professionals d’infermeria són els vostres referents en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenció a les patologies cròniques com la hipertensió, la diabetis, i d’altres que precisen
canvis d’estils de vida o dietes específiques.
Revisions de salut en l’edat pediàtrica.
Educació per la salut.
Vacunes, cures i altres tècniques terapèutiques.
Tècniques diagnòstiques com ECG, espirometries, ITB, analítiques...
Control de sintrom.
Atenció a demandes agudes protocol·litzades com: processos diarreics sense febre, mal
de coll, els problemes respiratoris de vies altes, infeccions d’orina en dones...
Atenció a certs motius de consulta comuns com: talls, ferides o cremades, alteracions de
tensió o sucre i taps de cera.
Atenció domiciliària en processos invalidants crònics.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat

3. Els professionals de medicina i de pediatria us visitaran en:
•
•
•
•
•
•
•

El seguiment de les patologies cròniques, quan calgui una revisió del tractament o de les
exploracions complementàries i en coordinació amb infermeria.
Patologia aguda no protocol·litzada o de complexitat i sempre que un professional d’infermeria ho vegi convenient.
Com a responsable de la medicació que preneu de forma crònica i aguda, fent servir
protocols consensuats per l’equip i el departament de salut dels fàrmacs indicats a cada
procés.
El seguiment de les incapacitats laborals transitòries o baixes.
Després d’una transició assistencial (alta mèdica hospitalària o sociosanitària, patologia
visitada a urgències, atenció especialitzada ambulatòria...)
A domicili si la patologia així ho indica.
Sempre en el cas de primeres visites i amb valoració conjunta amb infermeria.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
La teva unitat bàsica assistencial. Atenció Primària
Vallcarca-Sant Gervasi
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/la-tevaunitat-basica-assistencial/
Administratius de referència. Atenció Primària VallcarcaSant Gervasi
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/
administratius-de-referencia/

Dra. Rosario Jiménez Leal
Responsable de comunicació i comunitària
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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