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Moments per l’esperança
Ara fa
un any,
amb el
número
de la revista tancat
i a correcuita, vàrem fer
uns canvis de
darrera hora
donant espai
a una infecció
vírica pandèmica, que en 2 setmanes ens havia
canviat la vida.
Crec que ni els
més pessimistes, que en
trobem a totes les professions, vàrem veure venir el
que suposava l’arribada de
la Covid-19 a la nostra feina
i a la nostra vida futura. El
món ens ha canviat, però
durant aquests dies veiem
l’inici de la vacunació com
una finestra oberta a l’esperança.
A final de desembre es va
començar la vacunació a
les residències on viuen
les persones grans i la majoria altament dependents.
Aquest any, per elles i les
seves famílies, sabem i
hem viscut des dels centres
d’atenció primària, el dolor
de la malaltia i la pèrdua, de

la solitud i l’aïllament, de la
por dels professionals que
hi treballen cada dia... Tots
recordem moments molt
durs i tristos i a la majoria
de famílies, també a les nostres, trobem a faltar aquells
avis o tiets dels quals no ens
hem pogut acomiadar ni
abraçar amb amor.
Però la vacuna ja ha fet
canviar aquest escenari:
entre les persones grans
vacunades i els treballadors
sociosanitaris, s’han eliminat nous brots epidèmics i
s’ha pogut adaptar aquesta
realitat als nous protocols
de visites i a la vida diària
dels nostres grans. També
les famílies amb grans dependents a casa, veuen en
aquest canvi d’escenari, la
possibilitat de donar al seu
familiar les cures en centres
segurs i oberts si és necessari.
Des dels nostres centres
d’atenció primària, estem
vacunant els majors de 80
anys, grans dependents i
pacients en atenció domiciliària. La imatge de les
primeres persones, aquelles més grans, portades per
la família, amb la il·lusió
a la mirada i l’esperança
que aquella vacuna els pot

canviar la seva vida d’aïllament, ens hauria de venir al
cap si alguna vegada dubten
de si cal o no vacunar-se.
Em consta que tot plegat
serà un procés lent i costós: diferències tècniques
entre els tipus de vacunes,
dificultats logístiques, arribada de menys dosis de les
esperades... Tot això fa que
els nostres equips d’atenció
primària i el nostre sistema
de salut, encara tingui uns
mesos per endavant de més
feina i de generar capacitat
de resposta setmana a setmana, en un moment on
tots estem cansats (pacients
i professionals). Amb tot,
confiem esperançats que la
taca d’oli de la vacunació,
en els propers mesos, protegirà les nostres famílies,
els nostres amics, els professionals que ens atenen,
els malalts més greus... A
mesura que arribin les dosis necessàries, tots serem
cridats per vacunar-nos en
solidaritat amb els altres,
no tinguem dubtes! Si jo
em vacuno, protegeixo a
tothom!
De totes maneres, vacunats
i no vacunats, cal mantenir
DISTÀNCIA, MASCARETA I
MANS!!

Infants
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Restrenyiment infantil

Hipotiroïdisme

El restrenyiment és un
problema comú en la infància. En general no ha de
ser motiu de preocupació,
ja que en la majoria dels
casos es pot prevenir amb
una alimentació i uns hàbits
saludables.

Patologia molt prevalent
en les consultes d’Atenció Primària. Es tracta
d’un trastorn produït per
la reducció o manca de
producció d’hormona
tiroïdal que té lloc en la
glàndula tiroide.

Família

Salut
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PCR, Antígens i Serologies

Prescripció d’infermeria

Actualment hi ha 3 tipus de
test que s’estan realitzant
per detectar si una persona
està o ha estat afectada pel
virus del SARS-CoV-2. Us
expliquem com es fa cada
prova, quan es fa servir i
quina informació ens dona.

Les infermeres i infermers
podran començar a
emetre els plans de
medicació que indiquen en
la seva pràctica diària dins
del sistema de recepta
electrònica amb signatura
pròpia.

QUAE Soluciones creativas a medida
Tel. 93 174 00 64 - www.quae.es
Dipòsit legal: B-41601-2003

L’entrevista

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.

Trobareu
l’entrevista al
Canal YouTube
Revista FerSalut

Parlem sobre la prescripció d’infermeria
Revista impresa en paper reciclat

Entrevista a la Sra. Paola Galbany Estragués, Presidenta del Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

Infants
El
restrenyiment
infantil: causes
i tractament

Es considera que un infant pateix restrenyiment
quan fa deposicions molt
dures que provoquen dolor o dificultat en la defecació o bé quan realitza
menys de 3 deposicions a
la setmana.
No és imprescindible que
l’infant defequi tots els
dies, ja que cada nen té
uns hàbits deposicionals
diferents. Tampoc cal pre-

ocupar-se de la duresa de
la femta si l’infant no es
queixa.
En lactants, els signes d’esforç i plorar abans de fer
una deposició de consistència tova no indiquen
restrenyiment, sinó una
falta de relaxació de la
musculatura que es resol
per si sola a mesura que el
lactant va creixent madurativament.

Què causa el restrenyiment?
El restrenyiment és un
problema comú en la
infància, en general
no ha de ser motiu de
preocupació, ja que en la
majoria dels casos es pot
prevenir mantenint una
alimentació i uns hàbits
de vida saludables.

• En la majoria dels casos la
causa principal és una dieta pobra en fibra i aigua.
• Ens els lactants, és freqüent el restrenyiment
després de la transició
de la llet materna a la de
fórmula o quan comencen a menjar aliments
sòlids. També pot coincidir amb l’inici de l’escolarització o la retirada
del bolquer.
• Hi ha infants que pateixen restrenyiment, ja

que eviten defecar perquè no volen fer ús de
lavabos que no siguin els
de casa o perquè no volen
interrompre el joc.
• Qualsevol afectació emocional, com pot ser l’estrès o bé el naixement
d’un germà, poden alterar el funcionament intestinal i ocasionar restrenyiment o diarrea.
• En molt pocs casos, el restrenyiment és símptoma
d’alguna patologia.

Com ho podem solucionar?
• S’ha d’incrementar el consum d’aliments amb fibra
(cereals, pasta integral, llegums, fruites i verdures) i
augmentar la ingesta d’aigua.

l’hàbit d’estar assegut al
vàter durant 5-10 minuts
aproximadament a la mateixa hora cada dia, preferiblement després d’un
àpat.

Núria Arús
González
Infermera de
Pediatria

• L’activitat física estimula
l’intestí a exercir els seus
moviments.

Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

• És important incorporar

• En ocasions, els professionals de pediatria poden
recomanar l’ús de fàrmacs
laxants o suplements de
fibra.

Ivan Martí García
Pediatre

Infants

Quins
símptomes
s’associen al
restrenyiment?
Alguns infants amb restrenyiment es queixen de dolor
abdominal, especialment després dels àpats.
L’evacuació de femtes grans
i dures pot causar una fissura anal. Aquesta es manifesta amb dolor i, fins i
tot, pot haver-hi presència de sang en les femtes o al paper higiènic.

Consultar amb el pediatre si el restrenyiment s’acompanya de:

Si l’infant s’aguanta les
ganes d’anar de ventre,
el recte es va dilatant,
donant lloc a un restrenyiment progressiu. Les
femtes més líquides situades al damunt de les
endurides, s’aniran
filtrant entremig i
poden tacar la roba
interior. En aquest
cas els pares pensaran que l’infant
té diarrea, quan el
problema real és el
restrenyiment.
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Enllaços d’interès

https://faros.hsjdbcn.org/ca
secció: Salut-> Aparell Digestiu

Febre
Dolor abdominal
Vòmits
Sang en les femtes
Pèrdua de pes
Incontinència
urinària, en els nens
més grans

www.fersalut.cat

•
•
•
•
•
•

https://www.msdmanuals.com/es
secció: Síntomas lactantes y niños

Gent Gran
L’hipotiroïdisme
L’hipotiroïdisme és
una patologia molt
prevalent en les
consultes d’Atenció
Primària. Es tracta
d’un trastorn produït
per la reducció o
manca de producció
d’hormona tiroïdal que
té lloc en la glàndula
tiroide.

VISTA FRONTAL

GLÀNDULA
TIROIDE

Lòbul
esquerre

Lòbul dret

Istme
Laringe

Gabriel Cuatrecasas
Metge de Família
EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
@CapSarria

VISTA POSTERIOR

Glàndula
tiroide
Tràquea

Glàndules
paratiroides

Gent Gran

Causes i símptomes
Es pot produir espontàniament (sobretot per malaltia
autoimmune) o després
d’una inflamació de la glàndula també anomenada tiroïditis; l’hipotiroïdisme també
el podem trobar davant l’ús
de fàrmacs amb toxicitat
tiroïdal com l’amiodarona, el
liti o l’interferó i, més rarament, davant d’un càncer de
tiroide.

Enllaços d’interès

http://medicaments.gencat.cat
secció: Tractaments-> levotiroxina

https://www.cun.es
secció: Enfermedades-> Hipotiroidismo
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Una vegada definida l’etiologia cal decidir si cal iniciar el tractament. Arribats
en aquest punt ens trobem
amb freqüència en una
situació intermèdia que

El tractament més habitual és la Levotiroxina (per
exemple: Eutirox®), en
monodosi al matí i en dejú.
Aquest fet és important
doncs el seu aprofitament
pot ser interferit pels aliments o altres medicaments (per exemple: suplements de calci o ferro).
Així trobem que per a gent
de més de 60 anys amb hipotiroïdisme de llarga evolució i/o malaltia del cor
coexistent les dosis més
habituals oscil·len entre 50
i 75 mcg/dia.

| 2021 |

Típicament afecta en
una proporció de 3 a 1
al gènere femení

La valoració inicial la farà
el metge de família i davant de dubte amb una
interconsulta amb l’endocrinòleg. Sovint sol ser
pertinent demanar una
ecografia de la tiroide per
tal de complementar el
seu estudi i valorar les mides de la glàndula així com
la presència de nòduls coexistents.

anomenem hipotiroïdisme
subclínic, on el funcionament de la glàndula està
lleument alentit però no el
suficient com per a manifestar símptomes clars.

Nº 104

Sovint també sol presentar-se amb un creixement de
mides de la mateixa glàndula
que anomenem goll (o “bocio” en castellà).

Els paràmetres més usats
per tal de diagnosticar-lo
són la medició de la TSH i
de les hormones tiroïdals.

www.fersalut.cat

Un dels trets més coneguts
i característics és que es
manifesta per un cansament
inespecífic i per tant cal descartar-lo sempre que aparegui una astènia, una obesitat,
una anèmia, una demència,
una elevació de transaminases o un colesterol elevat de
manera inesperada, entre
d’altres.

Diagnòstic i tractament

Família
PCR, Antígens
i Serologies.
Què és què?

Arran de la pandèmia
per la COVID-19 hem
començat a sentir parlar
de diversos tests o proves
per detectar si una
persona està o ha estat
afectada pel virus del
SARS-CoV-2. Aquestes
proves són útils, però no
totes serveixen per al
mateix, ni ens donen la
mateixa informació.

Dra. Irene Mayol
Metgessa de
família

Albert Planchuelo
Infermer

EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
@CAPLesHortes

Família

www.fersalut.cat
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Prova PCR
És una prova que detecta
part de l’ARN (material genètic) del virus
present al nostre cos.
La presa de la mostra
es realitza mitjançant
un hisop, amb el qual
es realitza un frotis a la
zona bucal i posteriorment s’introdueix pels
dos orificis nasals per
poder fer el frotis a la
zona nasofaríngia. És en
aquestes dues zones on
es troba en més quantitat el virus.

Un cop recollida la mostra
es trasllada al laboratori
per a fer l’anàlisi, el qual
triga unes 4 hores a completar-se, per tant aquesta
prova està limitada a la
capacitat analítica dels
laboratoris clínics.
És possible donar positiu en
la prova PCR dies després
d’haver passat la malaltia, ja
que es pot seguir detectant
restes de material genètic
del virus, encara que aquest
ja no sigui contagiós.

MARÇ - ABRIL

Aquestes proves són
de pràctica comuna
en l’àmbit sanitari
per detectar diverses
malalties des de fa
molts anys

Nº 104

Actualment hi ha 3 tipus de
test que s’estan realitzant
depenent de la situació de
cada persona, el seu estat
de salut o de la situació que
l’envolta. Aquests tests son:
la prova PCR, el test d’Antígens i la prova serològica.
Cada una d’elles s’enfoca a
detectar si hi ha presència del
virus o si n’hi ha hagut abans,
de maneres molt diferents,
per tant cal saber quan es fa
servir cada prova per a reduir
al màxim el marge d’error.

www.fersalut.cat

Família

| 2021 |

Test d’Antígens

Nº 104
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Aquesta prova el que fa és
detectar la proteïna present
en el virus. El procediment
per a la presa de la mostra
és el mateix que en la prova
PCR, tot i que tan sols és necessari el frotis nasofaringi.
Els resultats de la prova d’antígens s’obtenen en un màxim de 15 minuts, cosa que
permet una ràpida actuació
en cas de donar positiu. L’inconvenient d’aquesta prova
és que depèn de la quantitat
de virus que hi hagi per detectar-lo en el test.

La prova PCR és la més comuna per diagnosticar la
infecció per SARS-CoV-2, donada l’alta capacitat per
detectar el virus

Família

Prova serològica

• IgM: el sistema immunitari els crea en molta quantitat quan estem en la fase
aguda, és a dir, quan la infecció està activa. Són els
nostres “soldats”.

Mostra
nasofaríngea

Feta pel
professional sanitari

Automostra
Mostra nasal
Feta pel
professional sanitari

A qui se li fa

Adults i infants

Personal sanitari i docent
Alumnes ESO i Batxillerat
Infants, cribratges en
àmbit escolar o cribratges
en àmbits on la mostra
sigui difícil obtenir

Quan es fa

On es fa

Quan hi ha símptomes de COVID-19

Centre sanitari

En cribratges

Espai de cribratge

Cribratges periòdics

Lloc de treball

24-72 hores a La Meva Salut
Si és positiva: via trucada del
professional sanitari
Cribratge es pot rebre per SMS
24-72 hores a La Meva Salut
Si és positiva: via trucada
del professional sanitari
24-72 hores a La Meva Salut

Quan no hi ha símptomes
Escoles

En cribratges

Com sabré els resultats

Contactes estrets

Si és positiva: trucada del
professional sanitari
Cribratge: es pot rebre per SMS

TEST ANTIGÈNIC RÀPID
Obtenció de la mostra

A qui se li fa

Mostra nasofaríngea
Feta per personal sanitari

Adults i infants

Quan es fa

On es fa

Quan hi ha símptomes de COVID-19
i abans del 5è dia des de la seva aparició

Contactes estrets

Centre sanitari

Com sabré els resultats
En uns 20 minuts al
propi centre sanitari

TEST SEROLÒGIC
Obtenció de la mostra

A qui se li fa

Quan es fa

On es fa

Extracció de sang
Feta per personal sanitari

Adults i infants

Es fa sota criteri clínic, no s’utilitza
com a eina única de diagnòstic
sinó per detectar anticossos d’una
infecció passada o d’una possible
d’infecció activa (que s’ha de
confirmar amb una altra prova)

Centre sanitari

L’objectiu de les vacunes,
d’aquesta i altres malalties, és precisament generar
aquestes defenses (anticos-

Com sabré els resultats
En 24-72 h a La Meva Salut
Si és positiva: trucada del
professional sanitari

sos IgG) per tal que el nostre
cos reconegui el virus i pugui fer-hi front sense patir la
malaltia.
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z
secció: Proves detecció

Obtenció de la mostra

| 2021 |

Enllaços d’interès

PCR

Nº 104

• IgG: el sistema immunitari crea aquestes defenses
quan la infecció ja ha passat, per fer front a la infecció en un futur en cas que
tornem a entrar en contacte amb el virus. Seria
la nostra “policia” que vigila, i en cas de detectar el
mateix virus genera una
resposta per fer-hi front.

06 de Novembre de 2020

www.fersalut.cat

Es tracta d’una prova per detectar la resposta immunitària del nostre cos mitjançant
els nivells d’anticossos que
hem produït per fer front a
la infecció. Diguem que els
anticossos són les defenses
que tenim contra el virus,
per tant, si detectem defenses contra el virus, sabem de
manera indirecta que hem
estat en contacte amb el virus, ara mateix o anteriorment. Hi ha diferents tipus
d’anticossos, els que ens interessa destacar són:

Quines proves diagnòstiques s’estan fent per
detectar el SARS-COV-2?

Salut
Prescripció
d’infermeria

Les infermeres i
infermers podran
començar a emetre
els plans de medicació
que indiquen en la seva
pràctica diària dins del
sistema de recepta
electrònica amb
signatura pròpia.

Un pas més en el
desenvolupament
autònom de
la professió
infermera

Aquest procediment
es recull en el decret
180/2019 de 27
d’agost, aprovat
per la Generalitat
de Catalunya, que
regula el procediment
d’acreditació de les
infermeres i infermers
per la indicació de
l’ús i autorització
de dispensació de
medicaments i de
productes sanitaris
d’ús humà.

Dolors López
Infermera
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
@CAPLesHortes

L’entrevista
Parlem sobre la prescripció d’infermeria
Entrevista a la Sra. Paola Galbany Estragués,
Presidenta del Col·legi d’Infermeres i Infermers de
Barcelona (COIB).
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Salut

Principals avantatges
• La infermeria és una
professió amb autonomia, funcions i responsabilitats pròpies.
• La prescripció ha estat
una demanda durant
molts anys per part del
personal d’infermeria i
que permet donar més
autonomia i visibilitat a
la professió.

• La recepta electrònica és
una eina de salut consolidada incorporada a la
pràctica clínica.

Aquest procés es va iniciar
el passat 12 de gener en
fase de proves en determinats centres sanitaris.
Posteriorment s’anirà estenent arreu del territori
donant capacitat a totes les
infermeres i infermers per
prescriure dins els marges
legals vigents.

www.fersalut.cat

• Aquesta tasca serà d’exclusiva responsabilitat
del personal d’infermeria, s’evitaran duplicitats de visites i espe-

res innecessàries, fent
el sistema més eficient
i àgil per al pacient. És
una pràctica quotidiana,
la infermera indica i utilitza fàrmacs amb bon
criteri i sense disposar
de reconeixement de la
competència mèdica.
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Requisits
per poder
prescriure
Aquest procés requereix
l’obtenció d’un certificat de
signatura digital per tal que
les infermeres i infermers
puguin signar l’ordre de
dispensació en format de
recepta electrònica. Per tal
de garantir la seguretat del
pacient cal:
• Tenir el títol de diplomatura o grau d’infermeria,
el títol d’ajudant tècnic
sanitari o equivalent.
• A més cal acreditar una
experiència professional
mínima d’un any. En cas
de no disposar d’aquesta
experiència, s’haurà de
passar una formació específica.

Salut

Què poden prescriure?
El Consell de la Professió Infermeria del Departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya posa a la disposició del Ministeri de Sanitat i
Consum un primer catàleg de
productes sanitaris i de fàrmacs que estan consensuats
en guies pràctiques que no
estan subjectes a la prescripció mèdica. A continuació en
detallem alguns exemples:

1. Material de cures:

• Agents contra el funcionament d’estómac i
intestí (Buscapina)
• Protectors gàstrics (Omeprazol, Pantoprazol)
• Antidiarreics: sals de rehidratació oral (Suero Oral)
• Vitamines Tiamina (B1),
Pirodoxina (B6)
• Suplements minerals
(Mastical, Natecal, Calcium)
• Antiparasitaris (Pirantel)
• Analgèsics (Paracetamol)
• Preparats pel refredat
(Romilar)
• Oftalmològics (Llàgrimes
Artificials)

• Cremes: combinacions de
col·lagenasa, neomicina,
mupirocina o sulfadiazina de plata.

Aquests són una mostra del
que s’ha inclòs dins el Vademècum prescriptor per a infermeria. Serà a la consulta,
depenent de la necessitat de
cada pacient, on es decidirà
el millor tractament segons
les cures, és a dir, és buscarà el millor producte davant
de la clínica que presenti el
pacient.

Protocols i catàlegs
s’aniran revisant, podent
afegir-se altres tipus de
materials o medicaments
dins de la prescripció
electrònica d’infermeria

www.fersalut.cat

• Venes, apòsits, esparadrap, sondes vesicals, bosses de recollida d’orina,
pegats oculars, cànules,
col·lectors, bosses d’urostomia o bolquers.

2. Medicaments:
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https://www.coib.cat/ca-es
secció: Regulació-> Prescipció infermera

https://canalsalut.gencat.cat
secció: Professions sanitàries-> Infermeria

Més agilitat
i més
autonomia,
els
avantatges de
la prescripció
infermera
La prescripció infermera
té molts beneficis tant per
als pacients, com per als
equips d’atenció primària.
Entrevistem a Rosa Yrla,
responsable d’infermeria
d’Atenció Primària
Vallcarca-Sant Gervasi, per
saber-ne més d’aquesta
reivindicació històrica.

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

Com ha viscut la professió
la consecució d’aquesta
fita històrica
Des de principis del 2021
les infermeres poden fer receptes electròniques amb
signatura pròpia d’aquells
medicaments o productes
sanitaris que prescriuen en
la seva pràctica diària. La
possibilitat de signar les receptes és nova, però la voluntat de fer-ho ve de lluny.
Quan preguntem a la responsable d’infermeria Rosa
Yrla com ha viscut aquest
pas històric, ens ensenya
satisfeta l’acreditació per a
la signatura de receptes i
ens diu que li fa “molta il·
lusió”. “Fa molts anys que
estem lluitant, ens agrada
tenir el nostre rol propi.
De moment, el que hem
aconseguit és fer receptes

de molts dels temes que
toquem nosaltres, com les
ferides. Fins ara la recepta la fèiem nosaltres, però
l’havia de validar el metge”.
La prescripció infermera
agilitza l’atenció, “nosaltres tractem al pacient i
escollim el tractament,
perquè estem capacitades
i som resolutives”. Tal com
apunta Yrla, les infermeres són les que tenen més
experiència en el camp de
les cures, s’encarreguen del
tractament i del seguiment,
per tant és lògic que puguin
prescriure els materials per
fer-les (gases, apòsits, pomades, etc.) També poden
prescriure alguns medicaments, absorbents, bosses
d’orina, sondes...

Més autonomia

Enllaços d’interès

http://www.fersalut.cat/
Salut -> prescripció infermeria

https://www.coib.cat/ca-es/inici.html
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La Rosa Yrla ho té molt clar,
per a les persones usuàries
també és un avenç. “Abans
(un cop infermeria havia fet
la recepta) els pacients s’havien d’esperar que el metge
o metgessa la validés, ara és

| 2021 |

més àgil”. Així es veu reforçada també la relació amb el
pacient, “la infermera completa el procés” i això ajuda
a visualitzar que hi ha àrees
de l’atenció als pacients que
lidera infermeria.

El CAP Vallcarca-Sant Gervasi
va participar en una prova pilot
de la prescripció infermera a
l’inici de 2021 i en el moment
d’aquesta entrevista comptàvem amb 11 infermeres acreditades per poder emetre i signar
plans de medicació, la resta estaven en procés d’acreditació.

Més agilitat
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Els beneficis de la prescripció infermera per a la professió són clars: reforça el
paper autònom de la infer-

mera, millora la coordinació amb la resta de l’equip
assistencial i hi ha un increment de l’eficiència a l’hora d’atendre als pacients.
Aquest moviment s’emmarca dins d’un procés més
gran de reivindicació d’un
paper més modern de la infermera.

amb el metge i reforçar
l’autonomia de la infermera. [...] A l’atenció primària
infermeria té un pes molt
gran en la prescripció”.

www.fersalut.cat

Malgrat la satisfacció per
haver-ho aconseguit, encara queda camí per fer, “estem als inicis, veiem alguna
cosa que no estem massa
d’acord que no ens deixin
prescriure”,
puntualitza
Yrla, “esperem que s’ampliï
a allò que veiem i resolem,
per no haver d’interferir

Intents
d’estafa amb
les vacunes
de la Covid-19
Els Mossos d’Esquadra
alerten d’intents d’estafa
relatius a la vacuna contra
la Covid-19. La vacuna és
gratuïta en tots els casos
i està gestionada pel
CatSalut.
En el marc d’un model
policial de proximitat i
per reforçar la prevenció
i l’assistència a la
ciutadania, els Mossos
d’Esquadra ens fan arribar
una sèrie d’alertes i
novetats relatives al seu
servei.

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

Estafes relacionades amb
el coronavirus
S’han detectat intents d’estafa telefònica adreçats a les
persones grans, en els quals
s’oferia la vacuna contra
la Covid-19 i la possibilitat
d’administrar-la a domicili.
L’objectiu real de la visita
era cometre un robatori.
És important remarcar que
la vacuna de la Covid-19 és
sempre gratuïta, per la qual
cosa si rebeu alguna trucada
d’aquest tipus, no feu cap
pagament i truqueu al 112
per denunciar-la. Si dubteu
de si us hem contactat des
del CAP, truqueu-nos per
confirmar-ho.
A data de tancament
d’aquest article, al CAP estem vacunant a persones
d’entre 70 i 79 anys, seguint
les instruccions del Departament de Salut.
Hi contactem
via SMS o
trucada

de forma progressiva a mesura que ens arriben les dosis. Salut ha posat en marxa
una vacunació paral·lela, no
gestionada des dels centres
d’atenció primària, per a altres grups d’edat i n’ha informat via SMS.
Per saber quins grups de
població estem vacunant al
CAP, consulteu el nostre web
aprimariavsg.com. Per les altres convocatòries del Departament, consulteu el web de
la Generalitat “Canal Salut”.
Us recomanem actualitzar
les vostres dades a La Meva
Salut per facilitar el contacte
quan arribi la convocatòria
del vostre grup d’edat.

Unificació del
112
Des de principis d’any, la
ciutat de Barcelona ha unificat les trucades d’emergències en el telèfon 112
per agilitzar la resposta.
Ara agrupa l’atenció urgent
de la Guàrdia Urbana, els
Bombers de Barcelona i les
emergències mèdiques.

Cita prèvia

https://ajuntament.barcelona.cat
Secció -> Notícies-> 112

MARÇ - ABRIL

https://canalsalut.gencat.cat
Salut A - Z -> vacuna covid 19
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https://mossos.gencat.cat
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Una altra novetat és la possibilitat de demanar cita
prèvia amb Mossos per posar una denúncia. Es pot
fer mitjançant el web: mossos.gencat.cat/citaprevia.
Aquesta opció es recomana
per tal d’evitar esperes, però
no és obligatòria. Si el motiu
de denúncia que cerqueu no
consta al web, adreceu-vos
directament a la comissaria
de Mossos més propera al
lloc dels fets. Per a les denúncies per delictes de violència domèstica, de gènere
o contra la llibertat sexual no
cal sol·licitar cita prèvia. Les
comissaries estan obertes
les 24 hores.

cat
informació
en salut

a un clic
Llegeix la revista digital

Entrevistes al
canal de FerSalut

Tots els articles a www.fersalut.cat

Informa't on i com tu vulguis. Connecta amb la teva salut!
@revistafersalut
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