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Un sistema de salut
per a tothom
Encarem la recta final de
l’any i ho fem en una situació que ens obliga a ser molt
prudents per poder frenar
la transmissió de la Covid-19. En aquest període,
caracteritzat per una major
interacció social, és molt
important reforçar totes
aquelles mesures que ja coneixem bé i que ens ajuden
a prevenir les infeccions. És
el cas de la vacunació: no
deixarem d’insistir en el fet
que les persones que encara
no s’han vacunat, ho facin.
Malauradament, la pandèmia segueix condicionant
les nostres vides i l’activitat
dels nostres centres sanitaris. La vacunació segueix
sent un element imprescindible, que requereix moltes
mans, igual que la detecció i
l’atenció a malalts de covid.
Tot i això, és molt important
fer èmfasi en la recuperació
de l’activitat corresponent
a la resta de patologies. Les
dades assenyalen ja que
hem avançat molt, respecte
al 2020, en el diagnòstic i
control clínic de les patologies més prevalents, però és

clau poder donar resposta
a aquesta onada silenciosa
que la covid ha ocultat.
Igualment, no podem obviar les necessàries transformacions que el nostre
sistema de salut necessita
i que la pandèmia ha fet
més evidents. Una primera transformació passa per
l’enfortiment del sistema,
per dotar-lo de més recursos. El projecte de pressupostos de la Generalitat per
al 2022 ens permet avançar
en aquesta direcció, però
és imprescindible que el
Govern de l’Estat segueixi
aportant recursos, en forma de fons covid, perquè la
pandèmia continua i les necessitats es mantenen.
Calen també canvis en àrees i línies assistencials clau.
L’atenció primària n’és una.
Hem d’introduir nous perfils professionals, com els
referents de benestar emocional (majoritàriament psicòlegs), que ja han començat a desenvolupar la seva
activitat en algunes àrees
bàsiques de salut, o com els
gestors de casos que han
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d’ajudar a les persones en el
seu recorregut pel sistema i
descarregar així altres professionals com metgesses i
infermeres.
La salut mental també és
una prioritat absoluta. La
pandèmia ha tingut conseqüències en els nivells de
salut mental de la població,
especialment entre els més
joves. És fonamental donar
resposta a aquesta realitat,
acostant els serveis i els
professionals allà on existeixen les necessitats de les
famílies.
La gent gran, les persones
amb dependència i cronicitat, amb algun tipus de
discapacitat o que viuen en

residències necessiten una
atenció més coordinada,
sense fragmentació entre
equips assistencials. Per
això, hem de crear l’Agència integrada social i sanitària, que permeti donar una
resposta global i efectiva a
aquestes demandes.
Hem d’estar ben preparats davant de situacions
com les que hem viscut
en aquesta pandèmia. Per
això, hem d’enfortir les estructures de salut pública,
amb més recursos i amb un
reforç de la intel·ligència
epidemiològica.
Els professionals de la salut
són la clau del sistema. El
sistema sanitari és el talent,

l’expertesa i la humanitat
de la seva gent. Els professionals estan vivint situacions
difícils en el context de pandèmia i és fonamental que
millorem les seves condicions laborals i estabilitzem
les plantilles.
Des del Departament de
Salut estem treballant en
aquestes i moltes altres línies, per aconseguir que el
sistema de salut, malgrat els
condicionants de la pandèmia, pugui donar una millor
resposta a les necessitats de
la ciutadania. Perquè és clau
que el nostre sistema sigui
accessible i resolutiu, i totes
les persones el puguin percebre com un gran actiu al
seu servei.
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Descans nocturn
del nadó

Els galindons
Deformitat freqüent de
l’avant peu que sovint
provoca dolor. És important conèixer les causes,
els símptomes, com
podem evitar-los i quins
tractaments s’aconsellen.

Consells genèrics i
bons hàbits que us
poden ajudar a afavorir un bon descans
nocturn del vostre fill
o filla.
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Consells per
afavorir un
bon descans
nocturn del
nadó
Aconseguir que el
vostre nadó dormi
plàcidament durant tota
la nit és probablement
un dels majors reptes
per a vosaltres, els pares,
especialment per als que
sou primerencs.

Laia Salinas Gratacós
Infermera
CAP Roger de Flor – EAP Dreta de l’Eixample
@caprogerflor

Infants

www.fersalut.cat
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El son d’un nadó és diferent
del d’un adult. Ells dormen durant el dia i la nit. Es desperten
perquè necessiten menjar freqüentment i aquest fet sempre implicarà un reajustament
de les rutines dels pares al ritme del nounat.

NOVEMBRE - DESEMBRE

La quantitat d’hores que necessita descansar un nadó
varia en funció de l’edat i les
particularitats de cada un, però
està clar que una bona qualitat
i quantitat de son d’un nadó
afectaran tant a la seva salut
i benestar, com a la de tota la
família.

Aconseguir un bon
descans nocturn
és un procés que
pot ser més o
menys llarg, però
que és transitori,
així que molta
paciència

| 2021 |

El naixement d’un nadó és un
moment molt especial. Un moment que implica molts canvis
a la vida dels pares i les seves
rutines. I... parlant de rutines,
una de les que es pot convertir
en un gran repte és la d’aconseguir que el nadó dormi plàcidament durant tota la nit.

Infants

6 bons hàbits pel descans nocturn del nadó
Tot i que no existeixen fórmules màgiques i que cada
família és un cas únic, us
deixem alguns consells genèrics que us poden ajudar
a afavorir un bon descans
nocturn del vostre fill o filla.

www.fersalut.cat

1. Ensenyeu-li a
diferenciar el dia de la nit.
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Els nadons dormen tant
de dia com de nit. Dormen
quan es troben cansats i
habitualment es desperten quan tenen gana, per
tant, la seva capacitat de
diferenciar el dia de la nit
pot trigar diversos mesos
a normalitzar-se. No obstant això, per facilitar que
aprenguin a diferenciar al
més aviat possible el dia de

la nit, s’aconsella que durant el dia s’adormi envoltat de sorolls i llum ambiental habituals del dia, i de
nit, creeu un ambient tranquil, sense sorolls i a una
temperatura
agradable.
També és important que, a
mesura que s’acosta l’hora
d’anar a dormir a la nit, eviteu fer activitats excitants
que puguin acaparar la seva
atenció i mantenir-lo actiu.

2. Migdiada? Sí, però
només la necessària.
En general, el nadó dormirà
les hores que necessiti, tant
de dia com de nit. Per afavorir que dormi més hores a la
nit, cal evitar una migdiada
excessiva (que superi les 3-4

hores), ja que pot disminuir
les seves necessitats de descans nocturn. Si veiem que
s’allarga la migdiada, podem intentar despertar-lo
suaument i mantenir-lo actiu fins a la nit.
També s’aconsella separar la migdiada vàries hores del descans nocturn,
d’aquesta manera evitarem
que li costi més dormir a la
nit i que es desvetlli amb
més freqüència.

3. Cada casa a la seva
manera.
No hi ha una única manera
de fer les coses. Cada família haurà de trobar les
rutines i maneres de gestio-

Infants

nar el son del seu nadó com
més li agradi i li convingui,
sempre posant en primer
lloc el benestar i la salut de
l’infant.
Algunes famílies decideixen fer collit (compartir
llit) amb el seu nadó i altres
en canvi prefereixen que
dormi al seu bressol i a la
seva habitació.

4. Comenceu les rutines
nocturnes més o menys a
la mateixa hora.

Esperem que aquests consells us ajudin a instaurar
uns bons hàbits nocturns
per l’infant, i com ja s’ha
dit, paciència, amor i un
bon bany relaxant per
descansar tots.

Enllaços d’interès

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z -> Son

https://www.fersalut.cat
secció: Nens -> Malsons

https://scielo.isciii.es
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A més, en la majoria dels
casos, la nit acostuma a
ser el moment més relaxat
del dia, en el qual podem
dedicar-nos, sense presses
ni interrupcions, a gaudir
d’aquest moment amb el
nostre fill. S’aconsella l’ús
de productes adequats que
netegin i cuidin la seva pell,
al mateix temps que tinguin
una aroma relaxant i agradable.

Sempre que ho considereu una bona opció, podeu utilitzar el xumet.
S’han usat tradicionalment per calmar el nadó
i facilitar que agafi el
son, ja que està demostrat que la succió els relaxa. Utilitzeu-lo amb
moderació i tenint en
compte que l’haureu de
retirar cap als 18 mesos,
per evitar problemes de
salut bucal.

| 2021 |

Busqueu la vostra fórmula
i sigueu flexibles! No passa
res si comencem una mica
més tard o si algun dia ens
saltem alguna cosa.

Molts pares decideixen banyar al seu fill a la nit, abans
de donar-li el pit o el biberó, ja que el bany sol relaxar-los, fet que ajuda a que
conciliïn millor el son i descansin més plàcidament.

6. Una ajuda extra, el
xumet.

Nº 108

De nou, trieu la rutina que
més us agradi i en l’ordre
que us sigui més pràctic:
jugar, sopar, bany, conte,
cantar una cançó de bressol
i... a dormir!

5. Una rutina que funciona:
el bany abans d’anar a
dormir.

www.fersalut.cat

Busqueu, investigueu i
trobeu el sistema que més
s’adapta a la vostra manera
de ser i a les vostres necessitats. I sempre, sempre,
sempre, amb molt d’amor
i tendresa.

Gent Gran
Els
galindons
El galindó, tècnicament
denominat “hallux
valgus”, és la
deformitat més
freqüent de l’avant
peu. És l’engrossiment
de l’articulació del
primer dit del peu,
amb una desviació de
la mateixa cap a dins,
o bé, en valg. És més
freqüent en dones,
podent-se presentar la
desviació del dit gros
en un 30% d’aquestes
en l’edat adulta. A
més de dolorosos
i poc estètics,
poden provocar que
trobar una sabata
confortable o caminar
amb normalitat es
converteixi en una
missió impossible.

Migdalia Miledys Féliz Florián
Metgessa de família
EAP Vic
@EAPVIC

Causes
Calçat inadequat i ús excessiu de
talons. Utilitzar freqüentment sabates massa estretes o talons alts.

El cervell, com tots
els òrgans del cos, Herència genètica. Realment no és
envelleix amb el pas la deformitat el que s’hereta, sinó la
dels anys i això es tendència a la deformació, sobretot
veu repercutit en les
a partir dels 40 anys.
neurones. És per això
que mantenir-nos Condicions físiques del peu. Tenir
actius cognitivament peus plans, peus buits, el dit gros
al llarg de tota la vida massa llarg o algun desequilibri
és clau per afavorir lamuscular pot produir l’aparició de
salut cerebral.
galindons.

Patir alguna malaltia, com l’artritis
Així i tot, algunes
reumatoide, que és degenerativa
persones
desenvolupen una i afecta la salut dels peus. També
pèrdua progressiva i altres condicions com l’obesitat,
que afecta directament l’aparició de
global de les capacitats
deformacions.
cerebrals (entre
elles la memòria),
les anomenades
demències.
Una radiografia del peu pot

mostrar un possible angle
anormal entre el dit gros i el
peu i, sovint, pot revelar el
començament d’artritis

Gent Gran

Evitar o reduir la
sobrecàrrega que
es produeix a la
zona ens ajudarà
a controlar
i prevenir
l’aparició de
galindons

Símptomes
• El dit gros va en direcció cap
als altres dits i es pot arribar
a muntar sobre el segon dit.
• El pacient sent dolor sobre
l’articulació on es localitza
el galindó i que empitjora
amb la pressió de les sabates.

Tractaments

• Evitar talons elevats, cada
centímetre augmenta la
pressió a la zona metatarsal.
• No utilitzar calçat amb punta estreta perquè facilita
que el polze es deformi cap
a dins.
• Realitzar exercici descalç.

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z-> Diabetis -> Cura peus

https://www.fersalut.cat
secció: Albera Salut -> Ungles

https://www.fersalut.cat
secció: Sarrià -> Peu diabètic
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• Realitzar un estudi ergo
dinàmic de la marxa, especialment amb els primers
signes de l’aparició de galindons, per descobrir i corregir, si cal, la petjada amb
plantilles correctores personalitzades.
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Si els galindons no són dolorosos i no impedeixen utilitzar el
calçat, els especialistes aconsellen no operar-los. De vegades es confon l’estètica amb
la dificultat per calçar-se. Cada
peu requereix un tipus de sabata que s’ajusti a les seves característiques. L’operació per
un problema de galindons està
indicada en aquells casos dolorosos o en els que no permeten
caminar amb normalitat. Existeixen més de 200 tècniques de

Com prevenir-los?

www.fersalut.cat

• La pell presenta un aspecte callós i enrogit al llarg
de la vora interna del dit
gros i una protuberància en
aquesta zona.

correcció quirúrgica. L’especialista determinarà quina és la
més idònia en cada cas, depenent del grau de deformitat, de
l’edat del pacient o de la causa.
La cirurgia pot reduir el dolor en
molts pacients, però no sempre. És freqüent que després
de l’operació, la persona tingui
problemes per posar-se sabates estretes.

Família

Medicaments
biosimilars... els
nous genèrics?
Els medicaments biosimilars
són medicaments segurs
i efectius utilitzats en el
tractament de moltes
malalties, com per exemple
la diabetis, la psoriasi, la
síndrome d’intestí irritable, la
malaltia de Crohn, l’artritis, els
trastorns renals i el càncer. En
aquest article us expliquem
què són i què aporten en 5
punts.

Rita Puig Soler
Farmacèutica d’Atenció Primària
Atenció Primària Vallcarca-St. Gervasi
Gerència del Medicament / CatSalut

L’entrevista
Parlem sobre Medicaments biosimilars
Entrevista a la Sra. Rita Puig Soler, Farmacèutica
d’Atenció Primària EAP Vallcarca-St. Gervasi.
Gerència del Medicament / CatSalut.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Família

1. Els medicaments
biosimilars són
medicaments
biològics. Però, què
són els medicaments
biològics?

El seu desenvolupament
es va iniciar als anys 80 i
s’inclouen hormones, com
la insulina i l’hormona de
creixement, i també anticossos monoclonals pel
tractament de malalties immunes i el càncer.
Els medicaments biosimilars són medicaments biològics que apareixen quan
la patent del medicament
de referència o original ha
caducat.

www.fersalut.cat

En general, pensem que
els medicaments s’elaboren amb productes químics
(medicaments de síntesi
química, com el paracetamol). Però els medicaments
biològics, s’obtenen mitjançant biotecnologia i provenen d’organismes vius;
s’elaboren a partir de fonts
naturals i vives, com cèl·lules d’animals i microorganismes com els bacteris o
els llevats.
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2. Els medicaments
biosimilars són
equivalents en
qualitat, eficàcia i
seguretat, respecte
als medicaments
biològics de
referència
Podríem comparar un biosimilar i el seu medicament de referència amb
les fulles d’un arbre: tenen
el mateix aspecte i la finalitat és la mateixa, però si
les observem al microscopi, trobarem un grau petit
de variació pel fet de que
depenen de processos biològics.
Com les fulles d’un arbre,
podem trobar petites diferències entre lots de producció de medicaments bi-

ològics, així com entre lots
de medicaments biològics
de referència i el seu biosimilar. Malgrat aquesta variabilitat, són equivalents,
segurs i eficaços.
L’Agència Europea de Medicaments (EMA) avalua
els medicaments biològics
produïts mitjançant biotecnologia, abans que aquests
puguin ser aprovats i comercialitzats a la Unió Europea.
I aquesta avaluació científica intensiva que compara
el medicament biològic de
referència amb el seu biosimilar, garanteix que aquests
siguin iguals en qualitat, seguretat i eficàcia.
I és que com en qualsevol
altre medicament, abans
que s’aprovi la seva comer-

cialització ha de demostrar
que els seus beneficis són
superiors als seus riscos.

3. Els medicaments
biosimilars són
diferents dels
medicaments
genèrics. En què?
Un medicament genèric
és equivalent en qualitat,
eficàcia i seguretat a un
producte de síntesi química i un biosimilar ho és
d’un medicament biològic.
Ara bé, els estudis necessaris per a establir aquesta
equivalència no són comparables i, per tant, la diferència es troba en els requeriments necessaris per
al seu desenvolupament i
autorització de comercialització.

Família

4. Els medicaments
biosimilars aporten
un valor afegit al
sistema sanitari

Enllaços d’interès

https://www.aemps.gob.es
secció: Publicacions -> Biosimilars

http://medicaments.gencat.cat/ca
secció: Ciutadania -> Informació i consells

Com hem vist, els biosimilars són una alternativa
equivalent i més eficient que
els medicaments biològics
de referència. El seu ús contribueix a la innovació farmacèutica, la sostenibilitat
del sistema sanitari i afavoreix l’accés als pacients a les
noves teràpies biològiques.
Els hem de fer confiança i
com en qualsevol tractament, hem de seguir les indicacions del nostre metge
i conèixer els medicaments
que prenem, tal com dèiem
en l’article “La revolució dels
pacients en l’ús dels medicaments”. Tot, per a garantir
que el seu ús ens aporta el
benefici esperat, amb el menor risc per a la nostra salut.

NOVEMBRE - DESEMBRE

referència. Ara bé, com
que es tracta de medicaments complexos i per a
malalties també complexes, es recomana acordar-ho sempre amb el metge/essa.

| 2021 |

En general, els medicaments biosimilars poden
utilitzar-se sense importar
si abans s’ha utilitzat el
medicament biològic de
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5. Si he iniciat un
tractament amb
un biològic, puc
continuar amb un
biosimilar

www.fersalut.cat

Els medicaments biològics
suposen un percentatge
important del pressupost
en medicaments. Amb la
finalització de l’exclusivitat comercial lligada a la
patent d’un medicament,
augmenta la competència en el mercat i en conseqüència una adaptació
dels preus. Per tant, el
principal valor afegit atribuïble a l’ús de biosimilars
és la possibilitat que un
major nombre de pacients
accedeixi a tractaments biològics.

Salut
25 anys de
l’EAP Vic, una
història d’èxit
Enguany es celebren els
25 anys que va obrir portes
el CAP El Remei de Vic.
Era l’1 d’octubre de 1996.
Per l’equip humà que en
formem part és una data
molt especial. La trajectòria
d’aquests anys ens omple
d’orgull per la feina feta, pels
resultats i per la satisfacció
dels ciutadans i ciutadanes
que atenem i dels propis
professionals.

L’autogestió, una innovadora
fórmula organitzativa

Marta Serrarols
Metgessa de família i gerent EAP Vic
@EAPVIC

L’EAP VIC va sorgir de la
possibilitat que ens va donar la modificació de la
Llei Orgànica de Sanitat
de Catalunya (Llosc) l’any
1996, per tal que un grup
de professionals de la salut (metges i metgesses de
família i d’infermeria) ens
constituíssim en una empresa i optéssim al concurs
públic per gestionar una
nova Àrea Bàsica de Salut
(ABS), que havia d’oferir
atenció primària a la zona
sud de Vic i als municipis
de Sta. Eulàlia de Riupri-

mer i Muntanyola. Així va
néixer la primera Entitat
de Base Associativa (EBA) a
Catalunya, de les 11 que hi
ha actualment.
Va ser una opció valenta i
innovadora i, per sobre de
tot, plena d’il·lusió. Els que
hi vam ser des de l’inici
pensàvem que la prestació
dels serveis d’Atenció Primària podia fer-se sota un
model de gestió que ens
dotava d’autonomia per
poder oferir un millor servei.

Salut

El futur

El nostre objectiu sempre
ha estat oferir una atenció de qualitat, propera,
accessible i resolutiva als
ciutadans que confien
l’acompanyament de la
seva salut en nosaltres.

Som conscients que la salut
no només depèn del que
aporta el sistema sanitari,
sinó també dels condicionants socials que influeixen
directament en com estem
de salut. I, per tant, també
hem treballat sempre amb
una visió comunitària, colze a colze amb altres agents
del barri com escoles, casals, centre cívics i associacions de pacients i familiars. La salut la construïm
junts. Som els referents de
salut del nostre barri i n’estem molt orgulloses.

NOVEMBRE - DESEMBRE

BA per formar metges i
metgesses especialistes en
l’atenció familiar i comunitària i també estudiants
d’infermeria i medicina
de la UVIC-UCC) i també la
recerca (tant pròpia com
de la indústria farmacèutica).

| 2021 |

L’EAP VIC va apostar des
de l’inici per ser innovadors (vam ser pioners a Catalunya en la història clínica informatitzada i més
endavant per promoure
la e-consulta a través del
Canal Pacient), la qualitat
i la seva acreditació (inicialment amb la Norma
ISO 9001 i actualment i
des de novembre de 2020
amb el Model EFQM obtenint el segell +300 d’Excel·lència), l’aposta per la
docència (cofundadors de
la Unitat Docent d’ACE-
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Una trajectòria d’èxit ens avala
com a model de gestió

Per tant, seguim endavant,
amb la il·lusió del primer
dia per encarar 25 anys
més!

www.fersalut.cat

El futur més proper té
grans reptes. La pandèmia
ha deixat un servei afectat
per l’impacte en com
atenem, però la voluntat
de l’equip és la mateixa
de sempre, malgrat les
circumstàncies: proveir
la millor atenció possible.
Treballem per millorar les
instal·lacions i els serveis
que s’ofereixen.

Per una millor
atenció i
servei de salut,
ampliem la
Unitat Bàsica
Assistencial
Per agilitzar
els processos
administratius i oferirvos la millor resposta
a les vostres peticions
i consultes de salut,
incorporem els tècnics
auxiliars d’infermeria
(TCAI) a la Unitat Bàsica
Assistencial. Des d’ara
l’integrem professionals
de medicina de família
o pediatria, infermeria,
administratius i els TCAI.

Dra. Rosario Jiménez Leal
Responsable de
comunicació i comunitària
Atenció Primària VallcarcaSant Gervasi
@aprimariavsg

Als centres d’atenció primària treballem en equip per
donar resposta a infinitat
de consultes sobre temes de
salut, socials i administratius. És important, per tant,
que aquests equips disposin
d’un membre de cada estament.
Per gestionar la gran demanda assistencial que rebem,
és fonamental que els professionals es vegin alliberats d’aquelles tasques que
no formen part de les seves
competències, i es centrin
en les que entren dins la
seva cartera de serveis. Això
ens permet posar a la vostra
disposició el professional
que pot oferir-vos un millor
servei en funció de les necessitats plantejades, i alhora que disposi de més temps
per dedicar a les consultes
que realment li pertanyen.

Dins del centre, la figura
del TCAI té un gran nombre de tasques, no tan enfocades al diagnòstic ni al
tractament de malalties,
però igualment necessàries. Són, per exemple, parcialment responsables de la
gran campanya de vacunació que s’ha portat a terme
aquest any.
Per mantenir el bon funcionament del centre, la
Unitat Bàsica Assistencial treballa conjuntament
amb la col·laboració de
professionals als quals no
sempre arribem a conèixer: professionals de l’àrea
administrativa, d’informàtica, de neteja... Tots junts
formem part d’un equip
que s’esforça diàriament
per millorar l’atenció del
centre i oferir un servei de
qualitat.

www.fersalut.cat

Cartera de serveis dels auxiliars d’infermeria
Els TCAI us poden assistir amb:

https://www.fersalut.cat
Secció -> Vallcarca-> Unitat Bàsica Assistencial

https://aprimariavsg.com
Secció -> El teu Cap

https://aprimariavsg.com
Secció -> El teu Cap-> Cartera Serveis

NOVEMBRE - DESEMBRE

Enllaços d’interès

19

| 2021 |

•
•
•
•
•
•

Resoldre incidències relacionades amb les analítiques.
Sol·licitar les vostres visites domiciliàries.
Gestionar el préstec de material ortopèdic.
Lliurament, explicació del funcionament i seguiment de material, com pulsímetre, tensiòmetre, etc.
Tallers comunitaris.
Realització de fons d’ull.
Cribratge oftalmològic.
Monitoratge ambulatori de la tensió arterial (MAPA).
Audiometries.
Realització de proves diagnòstiques de la Covid-19.
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•
•
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Acomiadem
el 2021
Aprofitem aquest
darrer número del
2021 per fer balanç
i desitjar-vos unes
bones festes i un
feliç inici d’any.

Dr. Lluís Gràcia
Director
Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
@aprimariavsg

No podem posar punt final
a l’any 2021 sense dedicar
unes paraules d’agraïment
a tot el suport que hem estat rebent durant aquest
darrer any, conscients que
les mateixes dificultats
que hem experimentat
des de l’equip també han
afectat als nostres usuaris.
La vostra comprensió i les
vostres paraules d’ànim
han estat especialment
apreciades.

Amb el comiat d’any, també arriba el moment d’acomiadar-nos de tots aquells
usuaris i usuàries que ens
han deixat durant el 2021,
i als que seguim recordant
amb afecte.
Tots vam començar l’any
amb la il·lusió i l’esperança
que el 2021 ens portés millors dies que el seu antecessor, i la realitat ha estat
una mica més complicada.

www.fersalut.cat
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La sobrecàrrega assistencial
en determinats moments
no ens ha permès poder
atendre
pacients
amb
malalties cròniques i dedicar-nos als aspectes preventius i de promoció de la

salut tan propis de l’atenció
primària.
Acabem l’any fent front a
una nova onada, amb l’índex de contagi en creixement, però per sort també
van en augment el nombre
de persones vacunades,
cosa que es va reflectint en
l’ocupació hospitalària.
Som conscients que en les
darreres setmanes ha estat difícil establir contacte

amb el CAP, i per això volem agrair la vostra solidaritat, paciència i comprensió.
De la mateixa manera, tampoc podem acabar l’any
sense dedicar un agraïment
a tots els treballadors i treballadores del centre pel
seu gran esforç, compromís
i implicació per poder donar resposta a l’enorme demanda assistencial experimentada al CAP els darrers
mesos. Gràcies!
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La vacuna de la Covid-19 ha
estat un esforç importantíssim, però ha ajudat a controlar de forma progressiva
la taxa d’infecció de la població i disminuir la gravetat dels malalts.
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