Núm. 99 / Maig - Juny 2020

Un món canviant
Viure i conviure amb
el coronavirus

Infants. Salut emocional en temps d’incertesa
Persones grans. Reprendre la vida diària
Com ens ha canviat la vida. Preguntes Freqüents
Les EBAs durant la crisi sanitària
Entrevista: Els CAP en l’era post Covid-19

@revistafersalut
Entrevistes al
canal de FerSalut

2

www.fersalut.cat

Editorial

La docència als Equips d’Atenció Primària
Fa ben poques setmanes rebia
l’encàrrec de fer una editorial
per explicar-vos la implicació
dels nostres centres d’atenció
primària en la formació de
professionals de la salut. L’arribada de la pandèmia del coronavirus ens ha fet aturar el
món. Però també ens serveix
per il·lustrar la importància de
la docència.

Parlem de Residents i
d’Estudiants
Des de fa gairebé 15 anys ACEBA va començar a rebre professionals en formació MIR i IIR
en alguns dels seus centres. Actualment es pot dir que tots els
equips d’atenció primària (EAP)
d’ACEBA contribueixen d’una
forma o altra a la formació.
MIR (Metge Intern Resident) és
un metge jove que ha passat la
dura prova de l’examen MIR i
que durant 4 anys es formarà
en Medicina de Família i Comunitària. D’aquests 4 anys,
2 els passa en serveis hospitalaris (destacant urgències) i 2 a
l’atenció primària fins a assolir
les competències plenes d’un
metge de família. I això ho fa
treballant i alhora aprenent.

IIR (Infermer Intern Resident)
és un infermer que ja ha acabat
la carrera, i també passa la dura
prova de selecció; s’especialitza
durant 2 anys en atenció familiar i comunitària.
Alhora, els estudiants de Medicina i d’Infermeria que encara
no han acabat la carrera vénen
a fer les seves pràctiques als nostres centres. Els equips d’ACEBA
rebem estudiants de diferents
universitats: UIC, UAB, UB, UVICUCC, UB, UNED, Universitat
Pompeu Fabra, Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Universitat
de Girona, Universitat Rovira i
Virgili i Universitat de Lleida.

La maduresa dels aprenents
La situació excepcional de la
pandèmia ens ha obligat a
comptar amb els residents per

feines més enllà de la docència,
i hem pogut gaudir del voluntariat dels estudiants. Han estat
dies molt durs. La pressió als
hospitals ha estat molt gran i
s’han vist coses impensables fa
quatre dies. Als CAPs la pressió
també ha augmentat. I els residents estan donant moltíssim,
cada un d’ells des d’on pot ferho millor: a urgències, al CAP
o fent consultes telefòniques.
També els estudiants donen un
cop de mà quan fa falta: consultes on-line, mobilització de
recursos...
Aquesta experiència ens ha demostrat la bona pasta de residents i estudiants: compromís,
solidaritat, professionalisme. Si
abans ja teníem clar la importància de la docència als CAPs,
ara ja ho veiem com un regal per
a professionals i pacients.

Dr. Albert Casasa
Cap d’Estudis UDACEBA
Metge de família EAP Sardenya
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La salut emocional dels
infants i adolescents en
temps d’incertesa
La salut emocional dels infants està determinada tant per
la qualitat de les relacions íntimes que els envolten com
per l’entorn, i ara, pel context vivencial que estem passant,
poden sorgir certes dificultats en la regulació emocional i
conductual tant en infants com en adolescents.
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L’enyorança, la por, la frustració, la tristesa, l’enuig,
l’alegria... són sentiments i
emocions que sorgeixen de
manera natural en tots els infants i adolescents.
Davant una situació de crisi
com la que estem vivint, cal informar els infants de manera
clara, sense mentir-los i anar
resolent els dubtes que vagin sorgint. Al mateix temps,
transmetre’ls seguretat en el
control de la situació serà fonamental perquè no s’angoixin.

Com els podem ajudar?
Posar nom a les emocions els
ajuda a entendre-les i, ja des de
ben petits, els ensenya una habilitat per a tota la vida i, ara,
els ajuda a adaptar-se (gestionar
les emocions) i entendre’s millor a ells mateixos. Parlar del
que passa i com els fa sentir,
ajudar-los a expressar-se compartint sentiments, en aquests
moments és fonamental.

Mantenir contacte amb les
amistats i familiars a través del
telèfon o videoconferència els
ajudarà a no trencar la comunicació amb el seu entorn habitual, per mitigar la situació
d’aïllament social.
Sabem que els infants necessiten rutines. Fixar uns horaris
tant d’activitats lúdiques com
de caire educatiu, així com activitats en família i altres individuals els dona seguretat. No
hem d’oblidar de mantenir i
anar establint uns límits, sempre amb amor i respecte, que
seran el marc de referència

Molts infants ens han sorprès amb la seva capacitat d’adaptació
i la nova situació els ha ajudat a desenvolupar una mica més la
seva salut emocional i la seva capacitat de resiliència.
Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus2019-ncov/material-divulgatiu/emocions-infants.pdf
https://faros.hsjdbcn.org/ca/tema/educacion-emocional
Recursos per a gestionar emocions en infants i adolescents

per una convivència familiar
positiva.
Tot i això, sempre que hi hagi
una situació emocional que estigui perdurant massa, us preocupi i no millori cal posar-se en
contacte amb un professional
de la salut.

Criança positiva
Cal no perdre de vista que tenim una gran oportunitat per
viure i gaudir del temps compartit amb els nostres fills i
filles. Podem fomentar un bon
ambient, explicant què esperem d’ells amb claredat (sent
realistes amb allò que demanem) i dedicant un temps de
qualitat exclusiu per cadascun/a dels fills/es, escoltant-los
activament i preguntant què
tenen ganes de fer.

https://www.fundacioorienta.com/caixa-deines-recomana/
https://www.peretarres.org/la-fundacio/que-fem/
enlloccomacasa
Activitats i recursos per a infants:
http://www.grupchmsm.com/blog/passes-a-seguir-en-lagestio-del-conflicte-familiar/
http://www.grupchmsm.com/blog/recomanacions-per-afamilies-separades/
Recursos de salut mental comunitària

Alícia Portella i José Pérez
Infermer/a pediàtrica
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

Reprendre la vida diària,
a poc a poc i bona lletra
Des de l’inici de la pandèmia del coronavirus les restriccions
socials i els consells per la població han anat canviant amb
molta freqüència. Aquesta adaptació constant pot representar
una dificultat afegida per a la gent gran, perquè trenquen amb
les rutines diàries, provocant-los una major incertesa i fins i tot
desorientació.
Les persones grans són un
col·lectiu de risc perquè poden patir més complicacions
si contrauen la Covid-19, sobretot quan es tracta de persones amb patologies prèvies.
El confinament ha agreujat
algunes dificultats físiques
i psicològiques en la gent
gran, com la pèrdua de to
muscular i un major risc
de caigudes, però també un
augment de la desorientació temporal i espacial, una
disminució de les capacitats

cognitives, ansietat, irritabilitat i/o depressió. Ara bé,
cal tenir en compte que cada

persona reacciona de manera
diferent davant d’aquesta situació.
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Què podem fer?
1. Mantenir unes rutines.
Facilita sentir-se ocupat
i disminueix la sensació
d’avorriment. També dona
seguretat, redueix alteracions associades a les dificultats de memòria i ajuda a
mantenir uns hàbits saludables.
• Dissenyar una rutina que
no variï massa de l’habitual, mantenir horaris de
dormir, menjar i higiene,
i intentar mantenir un
mínim d’exposició al sol.
2. Fer una dieta equilibrada. Una bona alimentació
és bàsica per mantenir un
bon estat de salut física i
psicològica.
• Mantenir una dieta completa i equilibrada (mediterrània),
evitar
el
consum de sucres i productes ultraprocessats, i
mantenir-se hidratats.
3. Estimular la ment. Estar
mentalment actiu contribueix en l’alentiment del
deteriorament
cognitiu,
potencia l’autonomia i millora l’estat d’ànim.

• Mantenir les tasques que
normalment es fan a casa
i que no provoquin frustració, mirar fotografies i repassar
esdeveniments, fer jocs
de taula, sopes de lletres,
sudokus...
4. Fer activitat física diària.
Ajuda a mantenir la mobilitat articular, la força muscular, la funció circulatòria
i la cardiovascular. A més,
s’alliberen substàncies químiques cerebrals que milloren l’estat anímic.
5. Socialitzar-nos. Relacionar-nos encara que sense
contacte físic ens ajudarà a
expressar com ens sentim,
compartir angoixes i sentir-nos millor en aquests
moments de dubte.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/programa-rems
Programa REMS. Fundació Catalunya La Pedrera
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/ciutadania/coronavirus-i/gent-gran/
Canal Salut. Coronavirus. Gent gran

• Parlar per telèfon, enviar
missatges, fer videoconferències amb familiars i
amics.
6. Fer activitats d’oci. Realitzar activitats que generin
emocions agradables per
evitar estats emocionals
negatius com ara l’angoixa
o l’avorriment.
• Escoltar música o cantar,
veure pel·lícules o documentals, dibuixar o pintar mandales, fer ganxet
o cosir...

Cal atendre les pors
i donar un missatge
de tranquil·litat.
Adaptar les
explicacions a la
capacitat cognitiva
de la persona,
donar informació
clara i repetir tants
cops com calgui
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Com ens ha canviat la vida.
Preguntes Freqüents
La pandèmia de la Covid-19 ens ha fet viure dies intensos i estranys, i la
nostra vida ha patit un gir inesperat que ha trasbalsat les nostres rutines.
Ens hem anat adaptant a una nova forma de fer, de pensar i de relacionar-nos
on portar mascareta, mantenir distància sense poder-nos tocar i abraçar,
veure’ns a través de vídeotrucades… són ara una nova quotidianitat que hem
assumit per preservar la nostra salut i la de tots.
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Són moltes les preguntes que
ens fem per saber què es pot
fer i què no, què és el millor o
el més recomanable… i moltes les incerteses que ens van
sorgint en les diferents fases
del desconfinament, on dia
a dia apareixen notícies noves i les mesures de prevenció i d’actuació s’actualitzen
constantment. Cal estar ben
informats a través de fonts
d’informació fiables i seguir
les recomanacions i consells
de professionals sanitaris.

Què podem fer per protegir-nos?
El desconfinament gradual
està pensat per garantir una
tornada segura al que ja s’ha
definit com una “nova normalitat”, durant la qual es mantindran sempre les mesures
higièniques i sanitàries de
protecció.
Les mesures més efectives per
prevenir el contagi són:
• Mantenir la distància de
seguretat de 2 metres respecte d’altres persones, i
evitar les aglomeracions.

que no es puguin garantir
els 2 metres de distància
de seguretat.

• El rentat de mans freqüent al llarg del dia,
amb aigua i sabó o amb
solucions hidroalcohòliques.

• Evitar compartir menjar i
estris (coberts, gots, tovallons…).

• L’ús de les mascaretes en
espais públics, tant tancats com oberts, sempre

• Tapar-se la boca i el nas
en tossir o esternudar,
amb mocadors d’un sol

ús o amb la cara interna
del colze.
• No tocar-se la boca, el nas
i els ulls sense rentar-se
abans les mans, sobretot
si heu tocat objectes que
altres persones poden haver manipulat (manetes
de portes, botons de l’ascensor, diners…).
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Quins tipus de mascareta hi ha?
1. Quirúrgiques: Són les més
bàsiques i d’ús comú. Eviten que les persones que les
porten posades transmetin
agents infecciosos.
2. FFP1, FFP2 i FFP3: Són mascaretes autofiltrants i són les
que s’usen per tasques assistencials. Eviten que les persones que les porten transmetin la infecció i també les
protegeixen del contagi.
3. Higièniques: Són les fetes
amb roba, la majoria són
casolanes, i fan la funció de
barrera impedint que les
gotetes respiratòries s’expulsin i arribin a l’aire o als
objectes.

L’escut o màscara protectora facial és una altra opció
per evitar el contagi via fluids
i protegir ulls, nas i boca. El
seu ús és compatible amb la
utilització de mascareta de
protecció respiratòria. Són

de plàstic i faciliten la comunicació, especialment en col·
lectius com les persones sordmudes, logopedes… També
s’usen habitualment en determinats sectors professionals
i/o industrials.

Quines proves es fan per detectar
la Covid-19?
Per indicació del professional sanitari i com a eines de
suport a la valoració mèdica,
es poden realitzar 2 tipus de
test:
• Test PCR: confirma la presència del virus en persones que presenten símptomes d’infecció. S’extreu
una mostra del nas i de la
gola i s’analitza en un laboratori especialitzat.
• Test serològic: confirma
la resposta del sistema immunitari contra el virus i,
per tant, dona informació
sobre si hem passat o no

la malaltia. Es pot fer servir com a complement de
la PCR, especialment en

persones que fa més d’una
setmana que tenen símptomes.
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Com estar ben informats?
Durant el confinament, la
necessitat d’estar permanentment informats fa que accedim constantment a les xarxes
i a Internet, sense cap mena de
filtre que ho impedeixi. Podem

estar connectats però sempre
cal fer-ho amb responsabilitat
i seguretat, accedint a fonts
d’informació oficials i fiables,
valorant sempre si l’autoria
pertany a l’administració pú-

blica, universitats, centres
d’investigació… per garantir la
veracitat de la informació i evitant promoure notícies falses,
rumors i elucubracions equivocades sense cap mena de rigor.

Hiperconnectats, quins riscos tenim?
L’ús intensiu de les videotrucades ens han ajudat a portar
una mica millor el confinament i ens han permès poder seguir connectats, amb
familiars i amics, amb l’escola, amb companys de feina…
intentant que el distanciament físic no es traduís en aïllament social, podent seguir
teletreballant, fent classes a
distància... Però l’accés a totes
aquestes eines comporta riscos que cal minimitzar per la

nostra seguretat: escollir quina és la millor eina i la més
segura, preservar la nostra

Demanar atenció sanitària des de casa:
• Accedint a La Meva Salut per fer consultes
mèdiques o tràmits.
• Trucant al teu CAP per solicitar una consulta.
• Trucant al 061 Salut Respon per a urgències o
consultes.
L’atenció sanitària no presencial s’atén a través de l’eConsulta, videoconsulta o trucada telefónica.

intimitat tenint cura de les
nostres dades personals, l’ús
de la càmera...

Descarrega’t les APP
de suport emocional,
seguiment dels
símptomes i resoldre
dubtes relacionats amb el
confinament:
• GestióEmocional.cat
• STOP COVID19 CAT
• Confinapp.cat

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
Canal Salut. Informació per a la ciutadania.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/
recomanacions-generals/
Canal Salut. Recomanacions generals prevenció Coronavirus.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinamentprogressiu/mascaretes/
Canal Salut. Mascaretes.
http://governobert.gencat.cat/es/detalls/noticia/fonts_fiables_joemquedo_a_casa
Fonts d’informació fiables i útils
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Donem veu a la Primària

Els nostres centres durant la crisi sanitària
Com han viscut les EBAs la pandèmia del coronavirus? Una
petita mostra testimonial del pas del coronavirus per les onze
entitats de salut que integren ACEBA.
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Noves formes d’interacció amb els nostres pacients: el format de visita
telemàtica ha vingut per
quedar-se. Si tothom pot
fer ús de les noves eines
de comunicació, aquesta
serà la manera més habitual de relacionar-nos.

El paper de l’Atenció Primària ha estat fonamental en aquesta crisi
Hem estat atenent totes les
demandes de la població, en
gran part telefònicament, i
quan era necessari presencialment. L’AP ha fet la contenció
i el filtre de la gran majoria

de casos d’infecció, amb un
important esforç de reorganització per poder seguir
oferint el servei, sempre garantint les mesures de seguretat a professionals i usuaris.

S’ha fet el diagnòstic clínic i
s’ha valorat si calia derivar a
l’hospital, evitant-ne el col·
lapse. Hem fet el seguiment
de casos oferint el suport psicològic que requerien.

Experiències en primera persona

Dr. Ramon Vilatimó
Gerent EBA Centelles
President ACEBA

“Crec que són els mesos més intensos de la
meva vida professional,
el repte i el desafiament
eren molt grans i sense
cap mena de dubte hem
estat a l’alçada. Neix una
nova atenció i una nova
Atenció Primària més
fortes i resolutives. Una
AP més implicada en els
problemes de salut del
sistema sanitari i de la
comunitat”.

Dr. Lluís Martínez
Director - Gerent EAP
Albera Salut

“Adaptació ràpida, àgil
a tots els nivells de
l’equip, però no exempta d’esperit crític davant
el nou repte. Aquests
mesos han estat un
mix de lluita efectiva,
adaptació a les noves
mesures i resignació pel
que no podem fer com
abans. Des d’aquí hem
de felicitar la població
que ha respost amb gran
capteniment”.

Dr. Xavier Joaniquet
Gerent EAP Dreta de
l’Eixample

“Tots els professionals ens
hem bolcat en l’atenció
dels nostres pacients. Les
persones amb responsabilitats directives hem ajudat
a gestionar el caos inicial.
Això ha representat moltes
hores d’insomni, lluny de
la família. Si els humans
aprenem alguna cosa del
que ens ha tocat viure, si
no caiem en els mateixos
errors, em donaré per
satisfet”.
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El més difícil de gestionar al centre en aquest temps
La incertesa inicial sobre
com abordar una malaltia
desconeguda, els canvis
constants de protocols d’actuació i la impossibilitat de
fer els estudis de contactes
durant les primeres setmanes. També el suport a les
residències. I frenar l’estrès
dels professionals.

Fins que tinguem instruments per defensar-nos
del virus, caldrà posar per
davant la seguretat de
pacients i professionals.

Experiències en primera persona

Dr. Ramon Monegal
Gerent EAP Muralles Salut

“Com assistencial he viscut
amb incertesa pel desconeixement de la malaltia, amb
preocupació pels pacients
i pel personal sanitari a
càrrec nostre, i alhora amb
el desig de col·laborar amb
tot allò que fos a les nostres
mans. Com a directiu, amb
la sensació de no donar
l’abast tot i estar pendent
24/7, i patint per la integritat de tot el personal. La
nova normalitat és la nostra
oportunitat de canvi”.

Dr. Francisco Godoy
Gerent EAP Poble Sec

“No crec que canviï
massa res. Segurament acabarem fent
el mateix d’abans i
moltes més atencions telefònic-telemàtiques. El
futur anirà cap a un
cribratge telefònic
de les visites presencials i una major
dedicació a domicili
o telemàtica dels
nostres pacients
crònics”.

Dr. Roger Vinyeta
Director assistencial EAP Sarrià,
Vallvidrera i Les Planes

“He sentit molt d’orgull
per la feina de l’equip,
que s’ha adaptat i ha
treballat incansablement i
sense fissures pel bé de la
ciutadania. Massa gent ha
patit, molta ha mort. Que
no hagi estat en va, que
n’aprenguem i aprofitem
l’oportunitat que ens
ha donat aquesta brutal
pandèmia per sortir més
reforçats, com a societat
i com a servei públic que
som”.
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Resposta davant el canvi de model d’atenció assistencial
Tota la ciutadania ha estat conscient de quina era la nova realitat i els pacients han entès molt
bé les recomanacions donades

pel Departament de Salut. La
immensa majoria han rebut bé
no haver d’anar al centre, recollir la medicació directament a

la farmàcia, rebre comunicats
via correu electrònic, i ara amb
les vídeo consultes, tot són millores per a tothom.

Experiències en primera persona
“Hem fet un esforç perquè tothom tingués una resposta
telefònica àgil. El pacient entenia que era un perill venir a
visitar-se però que tenia una accessibilitat al seu professional
de referència en poques hores. Això ha donat molta seguretat
als usuaris. El sistema sanitari català ha mostrat fortaleses i
debilitats. Cal preparar-nos per rebrots o noves pandèmies i
corregir les nostres debilitats per poder donar un millor servei
a la comunitat”.
Dr. Lluís Gràcia
Gerent EAP Vallcarca-Sant Gervasi

“Sempre podem estar enfront d’un enemic comú. Hem
d’aprendre d’aquesta pandèmia que tota la societat hem de
treballar plegats i que la higiene de mans és molt útil en tots
els àmbits. A partir d’ara s’utilitzaran molt més les noves
tecnologies. Els pacients valoraran més quan han d’anar al CAP
i quan no”.
Dra. Glòria Ruiz
Directora assistencial, Pediatria dels Pirineus

L’entrevista

Parlem sobre els CAP
en l’era post Covid-19
Entrevista al Dr. Antoni Sisó
Almirall, President CAMFiC.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://www.aceba.cat/ca/actualitat-i-publicacions/covid-19.htm
Mostra audiovisual de la gestió de les EBAs davant la Covid-19

Nou model
d’atenció primària
La crisi sanitària provocada pel coronavirus SARSCoV-2 ha obligat a replantejar com interactuem amb la
població. Davant d’una situació ràpidament canviant
ens hem adaptat a nous protocols, noves mesures de
seguretat i noves necessitats.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat
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En quins principis es basa aquest nou model?
Per tal de fer front a aquests
reptes de forma coherent i
donar una resposta eficaç a
llarg termini, el nostre equip
ha treballat de forma conjunta per desenvolupar un nou
model d’atenció primària.
Aquest nou model no és una
tornada a la manera de fer
prèvia a l’epidèmia que vivim.
Els principis en què es basa
són:

•
•
•
•
•

Seguretat de les persones
usuàries i dels professionals del CAP.
Longitudinalitat.
Unitats bàsiques assistencials.
Potenciar l’atenció no
presencial.
Flexibilitat per adaptar-nos a les diferents fases de la pandèmia.

18
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Com funciona aquest nou model?
1. Longitudinalitat i
unitats bàsiques assistencials
El teu equip d’atenció primària és qui millor et coneix,
gràcies a que treballem per
oferir-te una atenció longitudinal. Cada persona usuària
compta amb una unitat bàsica assistencial (UBA) formada
per un professional de medicina de família, un d’infermeria i un d’atenció a l’usuari. Aquests tres professionals
són els encarregats d’atendre
les teves consultes. Quan truquis al CAP per fer una consulta, aquesta arribarà a la
teva UBA i durant aquell dia i
el següent es posaran en contacte amb tu per donar-te una
resposta.
Quan vinguis al CAP, serà
sempre amb una cita programada prèviament pels teus
professionals de salut i respectant les mesures de seguretat vigents en aquell moment per reduir el contagi de
la Covid-19. És responsabilitat

de tothom lluitar contra l’epidèmia.

2. Potenciem l’atenció no
presencial
Els canals de comunicació
digitals han vingut per quedar-se. Mitjançant La Meva
Salut pots fer diversos tràmits de salut, fer consultes
per correu electrònic segur
als professionals de medicina
i infermeria de la teva UBA,
descarregar-te la recepta electrònica...
Encara que les atencions no
presencials no són una novetat, sí que incrementem el

nombre d’atencions telefòniques i telemàtiques realitzades pels nostres professionals.
Gràcies al nostre web, els perfils a les xarxes socials Facebook i Twitter i els butlletins
electrònics et podem informar puntualment de qualsevol novetat rellevant en el
funcionament del CAP o en
el desenvolupament de l’epidèmia.
A principis del 2020 vam reestructurar el servei d’atenció
telefònica en una reforma
que ha augmentat la capacitat d’atendre trucades.

El teu CAP t’informa
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Quins beneficis té per a les
persones usuàries?
D’una banda, optimitzem l’ús
dels recursos, per poder atendre millor les necessitats de
salut de la població. D’altra
banda, implementem mesures per reduir el risc de contagis i flexibilitzem la nostra
forma de treballar per poder

reaccionar ràpidament davant de qualsevol canvi en la
situació epidemiològica.
I les visites presencials i les
visites a domicili? Les seguim
fent, amb les mesures de seguretat adients a cada fase de

l’epidèmia, i sempre i quan
aquesta atenció presencial suposi un valor afegit a la pràctica clínica, és a dir, quan siguin
imprescindible per arribar a
un diagnòstic, decidir un tractament o sigui necessari fer
alguna tècnica com una cura.

Per què posem en marxa aquest nou model?
Per poder-nos adaptar a les
noves mesures de seguretat,
a futures onades de contagis,
per poder oferir-te la millor
atenció de salut en cada moment, per posar en relleu el
paper clau de l’atenció primària dins del sistema de sa-

lut... en definitiva, per tenir
millor cura de la ciutadania i
també dels professionals del
CAP.
Aquest nou model és un moviment estès a l’atenció primària en l’àmbit català i fins i

Podreu trobar informació addicional d’interès a:

tot estatal. La crisi sanitària ha
fet urgents els canvis al model
i tots els professionals hem
respost seguint unes línies
d’acció comunes. És una responsabilitat compartida entre
el sistema, els professionals i
la ciutadania.

Equip d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

La Meva Salut
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/la-meva-salut/
Subscripció als butlletins del CAP Vallcarca-Sant Gervasi
https://aprimariavsg.us12.list-manage.com/subscribe?u=e8ebd55dcd5f98b8f4d7b4d66&id=2e23b6b83e
Unitat bàsica assistencial
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/la-teva-unitat-basica-assistencial/
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