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Editorial

La importància de la Qualitat als Equips
d’Atenció Primària
templant l’actual Pla de Salut
2016-2020 la seva consolidació.
L’any 2014 s’inicià l’acreditació
dels EAP utilitzant un model
d’estàndards consensuats per
experts, fet que ha estat valorat
positivament pels propis EAP
avaluats. Actualment estan tots
els EAP catalans (369) acreditats amb una mitjana que supera el 95% d’acompliment dels
estàndards.
La reforma de l’atenció primària (AP) dels 80 va significar el
pas d’una atenció poc resolutiva a una organitzada en equips
d’atenció primària (EAP), establint una bona base per al futur desenvolupament de l’excel·lència assistencial, en totes
les dimensions de la qualitat,
però en especial, la competència professional i la capacitat
resolutiva.
En aquests últims 15 anys, gràcies a l’evolució dels sistemes
d’informació, s’ha progressat
en l’avaluació de la qualitat
assistencial en AP. Cada cop
disposem de més indicadors
que avaluen tant la qualitat del

procés assistencial com els seus
resultats. Ha estat rellevant la
inclusió, en els contractes dels
EAP amb el CatSalut, d’objectius mesurats amb indicadors
de qualitat, així com la publicació dels diferents informes
de la central de resultats de
l’AQUAS.
Finalment, en aquests 7 últims
anys la qualitat a l’AP del nostre país, ha introduït dos conceptes que han significat un
canvi de paradigma: la seguretat dels pacients i l’acreditació.
L’any 2011 es va elaborar el Pla
estratègic de Seguretat de Pacients que s’ha anat implantant
en la majoria dels EAP, con-

Atès l’èxit de l’acreditació es fa
necessari estendre-la a la resta
de dispositius d’AP, en el marc
de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), on els EAP actuaran de veritable eix integrador
dels serveis assistencials d’un
territori. A la vegada caldrà
aquest 2018 actualitzar els estàndards de qualitat dels EAP
per tal d’avançar cap a la millora del sistema. De ben segur
que reptes, com la implantació
de l’ENAPISC, obren l’oportunitat de seguir avançant cap a
l’excel·lència del nostre sistema de salut, i aspirar a seguir
tenint la millor AP possible.

Josep Davins i Miralles
Sub-director general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya
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Rentats nasals

La pruïja

DIRECCIÓ

La tècnica per fer rentats
nasals és important per
evitar l’excés de mucositat tan habitual en nadons que interfereix en la
seva respiració, menjar i
descans.

Coneguda com a picor a la
pell, és un símptoma molt
freqüent. Us expliquem com
es classifica i les possibles
causes.

3

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

Dra. Rosario Jiménez
COORDINACIÓ
Laura Aranalde
laranalde@aceba.cat
Anna Ramis
anna.ramis@quae.es
COMITÈ EDITORIAL

Pàg 4 - 7

Sara Argelés. EAP Albera Salut

Pàg 8 - 9

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

Família

Salut

L’epilèpsia

Parlem de la
vitamina D

Mònica Coll. EAP Poble Sec
Yolanda Caballero. EAP Sardenya
Roger Vinyeta. EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
Rosario Jiménez. EAP Vallcarca-Sant Gervasi
Òscar Autet. EAP Vic
Rosa Margarit. Muralles Salut
Gloria Ruiz. Pediatria dels Pirineus
HA COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO
Josep Davins i Miralles (Sub-director
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries
i Farmacèutiques), Elisenda Polinyà
(Directora de Mar de Somnis), José Luis
Domínguez (President de FEDE).
ATENCIÓ AL LECTOR
lectors@fersalut.org
EDICIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ
QUAE Soluciones creativas a medida
Tel. 93 174 00 64 - www.quae.es

És un dels trastorns neurològics més comuns però cal
una major conscienciació
social per trencar amb l’estigma i les creences errònies
que l’envolten.
Pàg 10 - 13

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

Revista impresa en paper reciclat

L’entrevista

Darrerament s’ha generat
debat sobre la vitamina D,
com si s’acabés de descobrir
la seva importància. Però cal
prendre vitamina D?
Pàg 14 - 15

Parlem sobre l’epilèpsia
Entrevista a Elisenda Polinyà,
Directora de Mar de Somnis, i
José Luis Domínguez, President
de la Federació Espanyola
d’Epilèpsia

Rentats nasals... ens acomiadem
dels mocs!
Als nadons i lactants se’ls tapona el nas amb molta freqüència,
degut a un excés de mucositat que el seu cos segrega com a
mecanisme de defensa enfront dels agents patògens. A més, en
aquesta etapa presenten dificultat per tossir i evacuar el moc,
afegit al fet de la seva incapacitat per mocar-se.
Aquesta mucositat pot entorpir la seva respiració fisiològica
(respiració pel nas, ja que encara no saben respirar
adequadament per la boca), interferint també, en el menjar i el
descans. Per aquests motius, pot ser de gran importància fer
neteges nasals en etapes de mocs. És important conèixer la
tècnica per obtenir uns bons resultats.
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Què són els rentats nasals?
Els rentats nasals o irrigacions
consisteixen en la introducció
de sèrum fisiològic o d’una solució salina pels orificis nasals
amb la intenció d’arrossegar i

netejar les cavitats de mocs.
Els podem realitzar sempre
que el nen/a ho necessiti per
garantir el seu benestar i una

Com els realitzem?

correcta respiració. Sempre
partint del fet que els mocs
en si no són dolents si no interfereixen amb l’alimentació o provoquen malestar.

Consells
• Podem aprofitar el
moment del bany per
fer el rentat nasal, ja
que l’ambient humit
afavoreix la fluïdificació
de la mucositat.

Al principi pot resultar complicat, per tant és recomanable preparar tot allò que ens
podria fer falta (una tovallola,
mocadors o gases, el sèrum o
solució salina, etc.). I demanar
a algú que ens ajudi.
1. Es recomana col·locar el
nen estirat (es pot fer cap
amunt o bocaterrossa, com
més fàcil sigui pels dos),
amb el cap girat cap a un
costat.
2. Quan tinguem el nen ben
subjecte, es buida pel forat
del nas que queda més alt
entre 1-1,5 cc de sèrum fisiològic. A continuació, retirem
els mocs amb una gaseta.

3. Després es repeteix la
maniobra girant el cap a
l’altre costat i repetint el
procés.
4. Si el nas està molt obstruït, es pot posar una mica
de sèrum, fer un massatge
per estovar i tornar a realitzar tot el procés.
5. Part dels mocs sortiran
pels orificis nasals i part
se’ls empassaran. Aquest
fet no és dolent, ni perillós
pels nadons.
6. Es pot repetir diverses
vegades al dia, sobretot
abans de dormir i una estona abans de menjar.

• El sèrum fisiològic molt
fred pot ser molest pels
nadons, intentem que
aquest estigui a temperatura ambient. Això es
pot aconseguir simplement escalfant entre les
mans el sèrum abans
de fer el rentat nasal.
• És important aplicar
una pressió suau quan
realitzem el rentat
nasal al nadó, sobretot
si utilitzem aspiradors,
xeringues o sistemes a
xorro.
• La comunicació entre
el nas i l’oïda en els
nadons és més fàcil i
existeix un risc major,
si no controlem les
pressions del rentat,
que el moc passi d’una
cavitat a una altra,
podent incrementar el
risc d’otitis.
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Sèrum fisiològic i
solucions hipertòniques

El sèrum fisiològic és una dilució aquosa que està adaptada a les proporcions fisiològiques dels fluids del nostre
cos. De manera que resulta
perfecte per netejar mucoses, ferides, ulls, i com no,
per fer els rentats nasals. El
venen a les farmàcies i es pot
adquirir en ampolles petites
(monodosis) o en ampolles
més grans. Es recomana la
primera opció, ja que facilita
l’administració i és més higiènic al ser d’un o dos usos.
Les solucions hipertòniques,
tenen una concentració sa-

lina major al sèrum i venen
normalment amb un sistema
d’irrigació.

Com preparar el
sèrum fisiològic

Les dues opcions són efectives i adequades, hem d’escollir la que millor s’adapti
a les nostres necessitats i les
del nadó.

Posar mitja cullereta
rasa (de mida de cafè)
de sal en un got gran
i omplir-lo amb aigua
de l’aixeta bullida,
dissoldre bé. Amb això,
s’obtindrà aproximadament un quart de litre
de sèrum fisiològic, que
s’ha de guardar en un
recipient de vidre net i/o
esterilitzat prèviament i
canviar-lo cada 2 dies.

És important escollir les pressions aptes per nadons, ja que
com hem comentat no són
les mateixes que en nens més
grans o adults. També hem
d’intentar no introduir cap sistema d’irrigació dins de l’orifici nasal per evitar lesions.

www.fersalut.org
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S’han d’espirar les secrecions?
La tècnica del rentat nasal no
té límits d’utilització, es realitza sempre que el nen o nena
ho necessiti, però no passa el
mateix amb els aspiradors nasals. La pressió produïda per la
succió pot ocasionar malestar
a les oïdes i ressecar la mucosa
nasal. Per tant, s’ha de limitar
l’ús dels aspiradors a un parell
de cops al dia quan hi ha molt
moc o sigui recomanat per un
professional sanitari.

Que són els aspiradors
nasals?
Els aspiradors nasals són tots
aquells sistemes o aparells destinats a l’absorció de mucositat
de la cavitat nasal. Es venen a
les farmàcies i n’hi ha de nom-

brosos tipus: pipetes, aspiradors
manuals, aspiradors elèctrics,
etc. Tots són d’ús individual i
s’han de netejar adequadament
per evitar transferir infeccions.

Fer un rentat nasal
als nadons és
equiparable a què
aquests fessin
servir un mocador
per ells mateixos

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/consells-als-pares-febrerefredat-diarrea-vomits-traumatisme
Faros- Hospital Sant Joan de Déu. Consells per als pares.
http://enfamilia.aeped.es/vida-sana/lavados-nasales
Lavados nasales. Asociación Española de Pediatria

Ainhoa Fernández Vicente
Infermera pediàtrica
EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor
@caprogerflor

Per què
ens
gratem?
La pruïja, popularment
reconeguda com a
picor, és un símptoma
molt freqüent. És la
molèstia que ens
produeix una cosa que
pica, especialment a la
pell, i que ens fa venir
ganes de gratar-nos.
En primer lloc, quan parlem
de la picor, és important diferenciar el què és un símptoma d’un signe. Un símptoma

és la sensació que només experimenta el pacient i que ha
d’explicar-ne els detalls, com
la pruïja, el dolor, etc. Un signe és allò que el
professional sanitari percep
amb l’auscultació,
palpació, limita-

ció funcional, erupció, analítiques i proves, etc.
Donat que la pruïja és un
símptoma, la seva explicació serà molt variable entre
els malalts. També variarà la
percepció que en faci el professional sanitari. La picor
majoritàriament
s’experimenta a la pell.

Com es classifica?
Podríem classificar la pruïja segons la intensitat, localització,
etc. però preferim fer-ho en
termes de durada. Així distingim la pruïja aguda i la pruïja
crònica. Totes les picors són extremadament interessants pel
metge de família i el dermatòleg, que sovint haurà de fer un
estudi a fons de la seva causa.

La majoria de pruïges solen deure’s a l’alliberament d’una substància anomenada histamina.
Forma part del sistema immunitari que ens protegeix d’agressions i també ve mediatitzada per
elements emocionals.
El fet de gratar afegiria una sensació mecànica que en viatjar

amb la pruïja per les mateixes
fibres nervioses faria que l’arribada al cervell de la sensació
pruriginosa disminuís, però per
una estona. Lligat amb gratar-se
apareix una sensació agradable,
que en casos extrems provoca
una altra patologia, la de rascar-se excessivament, a vegades
fins a originar dolor.

www.fersalut.org
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Causes de la pruïja
Les causes de la picor aguda
solen ser molt evidents. Sovint
en podem determinar l’inici,
la intensitat i la causa que la
produeix. I habitualment es
pot veure alguna mena d’erupció envermellida. Exemples:
• Pessigada d’animalons a
terra (mosquits, polls, sarna) o al mar (meduses).
• Cremada solar, contacte
amb plantes (ortiga).
• Toxicodèrmies
(erupció
vermellosa i pruriginosa
més o menys extensa lligada a algun medicament o
aliment) com la urticària.
• Reacció al·lèrgica localitzada, per algun agent extern i localment (dermatitis) com cremes pel ‘dolor’,
cosmètics, al·lèrgens professionals, etc.
Hi ha causes de pruïja crònica, moltes vegades difícils
d’atribuir al que realment les
provoca:
• Malalties cròniques com
diabetis, insuficiència renal, hepàtica, etc.

• Paràsits intestinals.
• Malalties cutànies cròniques: líquens, psoriasi,
dermatitis atòpica, etc.
• Al·lèrgia a medicines, determinats aliments, additius alimentaris.
Existeix una causa en la que
s’hi pensa poc: la higiene excessiva que provoca sequedat
cutània, molesta i pruriginosa. En aquests casos el manteniment de la capa lipídica
cutània amb l’ús de sabons
respectuosos amb la pell (o
fins i tot cap sabó) seguit

d’una bona hidratació solen
millorar força.
Uns remeis casolans poden
ajudar a mitigar-ne la intensitat: banys amb aigua salina i
fins i tot els clàssics amb civada ens seran d’ajuda.
No podem oblidar aquelles
causes que massa habitualment passen desapercebudes,
com poden ser determinats
càncers que tenen com a únic
símptoma la pruïja en fases
inicials, per exemple alguns
limfomes.

Dr. Lluis Martinez Via
Metge de família i dermatòleg
Albera Salut
@AlberaSalut
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L’epilèpsia
És un dels trastorns neurològics més comuns que afecta gairebé
50 milions de persones arreu del món. Tot i la seva prevalença,
segueix existint desinformació sobre aquesta malaltia que
evidencia la necessitat d’una major conscienciació social per
trencar amb l’estigma i les creences errònies que l’envolten.
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L’epilèpsia és un trastorn derivat d’un excés d’activitat elèctrica d’un grup de neurones
(cèl·lules nervioses) que es
produeix de forma espontània
i involuntària en una zona concreta del cervell, produint crisis que afecten una o múltiples
funcions mentals i físiques.
Les manifestacions poden ser
diverses, segons l’àrea del cervell afectada: espasmes o convulsions, fenòmens sensorials,

pèrdues de coneixement, períodes de confusió, fixació de la
mirada, etc.
L’epilèpsia
sovint
sorgeix
durant la infància, però pot
aparèixer a qualsevol edat. Al
voltant del 30% comença sobretot per sota dels 5 anys, i
en l’època de l’adolescència.
L’altre pic d’incidència alta és
en persones majors de 65 anys,
generalment a conseqüència
d’un ictus.

L’epilèpsia afecta al voltant de
700.000 persones a Espanya.
No obstant això,
una gran part dels
afectats no dóna a
conèixer aquesta
condició

Prevenir una crisi
Amb el tractament adequat, el 70%
dels pacients
aconsegueixen remetre
o reduir les
crisis

Hem de tenir clar que encara
no existeix una cura per l’epilèpsia però els medicaments
(teràpia més comuna) serveixen per prevenir les crisis. Els
fàrmacs antiepilèptics depenen del tipus d’epilèpsia i la
clau està en trobar el medicament correcte i la dosi exacta
per a cada persona.
La prevenció passa per con-

trolar els factors que faciliten les crisis:
• La suspensió d’un tractament sense que ho indiqui el metge.
• La ingesta excessiva d’alcohol.
• La falta de son. Cal mantenir un horari de son regular i suficient.
• La febre pot desencadenar
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crisis convulsives, per tant
cal baixar la febre el més
aviat possible.
• El consum de drogues, la
ingesta excessiva de cafeïna i d’alguns medicaments
com antidepressius, antipsicòtics o estimulants...
són clars causants de crisis
epilèptiques.
• L’estrès també pot ser un
factor precipitant.
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Com actuar davant d’una convulsió
1. Manteniu la calma, sense intentar impedir que es mogui
o tremoli.
2. Eviteu que es faci mal, allunyant objectes perillosos del
voltant.
3. Amb cura, poseu-lo de costat, col·locant un coixí sota el
cap per evitar que es doni cops.
4. Ajudeu-lo a respirar, afluixant qualsevol peça al voltant
del coll (camisa, corbata...).
5. Mai forceu que obri la boca ni li poseu res dins.
6. Observar atentament tot el que passa durant la crisi,
informació clau per al seu diagnòstic.
7. Esperar pacientment. Trucar al 061 CatSalut Respon si la
crisi dura més de 5 minuts, o davant de qualsevol dubte.

Conèixer per comprendre l’epilèpsia
La falta de coneixement sobre
la malaltia ocasiona que molts
pacients pateixin discriminació
i estigma social. Cal fer esforços
per desmitificar l’epilèpsia i donar la informació correcta que
faci evident que no és una malaltia excloent, que permet als

qui la pateixen desenvolupar
una vida quotidiana normal.
Existeixen un bon nombre d’associacions que exerceixen una
gran tasca a favor de les persones que tenen epilèpsia i dels
seus familiars, treballant pel re-

L’entrevista

coneixement dels seus drets i la
visibilitat social de les seves necessitats específiques. FEDE (Federación Española de Epilepsia)
és l’organització que integra
actualment 11 entitats dins de
l’àmbit nacional i compta amb
més de 3.200 associats.

Entrevista a:
Elisenda Polinyà, directora de
l’entitat Mar de Somnis, i José
Luis Domínguez, president
de la Federació Espanyola
d’Epilèpsia.

Infància | Epilèpsia | Tranformació social
www.mardesomnis.org

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut
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Mar de
Somnis
És una associació jove, que
va néixer fa 5 anys per donar
resposta a una realitat molt
concreta. Com explica la seva
directora Elisenda Polinyà:
“Quan un infant conviu amb una
malatia, tan important és l’atenció mèdica com disposar d’un entorn social que el recolzi i l’ajudi
a responsabilitzar-se de la seva
salut. I és aquí on Mar de Somnis
fa la seva tasca”.
Amb aquesta finalitat, Mar de
Somnis desenvolupa projectes
i activitats adreçades a millorar la qualitat de vida dels infants i joves, i de les persones
del seu entorn. En destaquem
les principals:
• Programes vinculats amb
l’educació, l’art, el lleure
i l’esport, com les colònies

d’estiu o el programa En
Família (sortides periòdiques que promouen el
contacte pares-fills amb
realitats semblants).
• Diàlegs i xerrades mèdiques, espais de trobada i

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Associació Mar de Somnis.
http://www.mardesomnis.org/ca
Federació Espanyola d’Epilèpsia.
http://www.fedeepilepsia.org
Canal Salut. L’Epilèpsia.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/epilepsia#bloc1

d’intercanvi entre metges
i pacients.
• Campanya d’informació
sobre alternatives terapèutiques: Panoràmica sobre
l’Epilèpsia.
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Parlem de
la vitamina D
Darrerament s’ha generat debat sobre la
vitamina D, com si s’acabés de descobrir la
seva importància. Però cal prendre vitamina D?

Fisiologia: com funciona el metabolisme
de la vitamina D
La vitamina D és una vitamina que afavoreix l’absorció
del calci. El seu origen està
en alguns aliments (productes làctics, peix blau, ous),
però sobretot a la pell. Els
rajos ultraviolats del sol per-

meten fabricar vitamina D a
la nostra pell, i es calcula que
cal una exposició a la cara i
avantbraços d’entre 10 i 20
minuts, 3 cops a la setmana,
per obtenir la quantitat necessària de vitamina D. La vi-

tamina D, després d’haver-se
sintetitzat en la pell, s’activa
una primera vegada al fetge
i posteriorment als ronyons.
La seva funció és ajudar a
fixar el calci, sobretot als ossos.

Utilitat de determinar els seus nivells
Fins fa poc es creia que els suplements de vitamina D afavorien la disminució del risc
de fractures. Això ha fet que
es facin moltes anàlisis i que
es prescriguin també un gran
nombre de suplements de vitamina D. No obstant això,

unes recents revisions d’estudis i assajos clínics i moltes
societats científiques internacionals no recomanen la
determinació de vitamina D a
la població general. El Departament de Salut no ho recomana de manera rutinària, ja

que no s’han demostrat els suposats beneficis per la salut i a
més els suplements amb excés
de vitamina D poden donar
efectes secundaris com insuficiència renal, hipercalcèmia,
trastorns gastrointestinals o
trastorns cardiovasculars.
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Cal mirar els valors
de la vitamina D en
cas d’alguna de les
següents malalties

Els valors de la vitamina D
en les anàlisis
Les concentracions en sang de
vitamina D són molt variables
i depenen de factors com l’estació de l’any, l’edat, la raça,
l’índex de massa corporal,
estils de vida, alimentació,
l’exposició solar o factors genètics. Degut a aquesta varia-

bilitat, els valors considerats
normals són diferents segons
les distintes societats científiques, però en general podríem
dir que es considera un valor
deficient de vitamina D si està
per sota de 10 ng/ml, i suficient per sobre de 10 ng/ml.

Així doncs, m’he de mirar
la vitamina D?
Sempre que tinguem una exposició al sol adequada, tinguem
uns hàbits alimentaris i d’activitat física d’acord amb les
nostres possibilitats, fem una
aportació de líquids suficient i

tinguem una bona higiene del
son, no caldrà fer analítiques de
control per valorar com tenim
la nostra vitamina D a no ser
que patim alguna de les malalties indicades al requadre.

• Malaltia renal crònica greu.
• Malaltia hepàtica crònica.
• Osteoporosi o altres malalties òssies (sospita de raquitisme/osteomalàcia, malaltia
de Paget).
• Síndromes de malabsorció
intestinal (cirurgia bariàtrica,
celiaquia, malaltia de Crohn,
fibrosi quística).
• Pacients tractats amb medicaments que afecten l’absorció i/o el metabolisme
de la vitamina D (com antiepilèptics, glucocorticoides,
antiretrovirals, antifúngics o
colestiramina).
• Hipoparatiroïdisme o hiperparatiroïdisme.
• Malalties del fòsfor i el calci.
• Valors inexplicablement elevats de fosfatasa alcalina
sèrica.
• Sospita de toxicitat: pacients que prenen dosis altes
de vitamina D durant llargs
períodes de temps, amb alteracions analítiques (hipercalcèmia, inhibició de la PTH) o
simptomatologia associada.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
La vitamina D en persones grans (Essencial-Departament de Salut).
http://essencialsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/essencial/
informacio_pacients/pdf/VitaminaD_gentgran_EssencialPacients2016.pdf
Blog de Rafael Bravo, médico de atención primaria.
http://rafabravo.blog/2018/02/18/es-hora-de-que-los-medicosy-pacientes-frenemos-nuestro-entusiasmo-por-la-deteccion-y-laadministracion-de-suplementos-de-vitamina-d/

Jordi Arrufat
Metge de família
EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes
@CapSarria
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Apunta’t a les
activitats que
més t’interessin
Des del CAP El Remei s’aposta
clarament per l’educació
grupal. Per això hem creat
una comissió que treballa
per oferir tallers, xerrades o
altres formats que ajudin a
les persones a conviure amb
una malaltia crònica, evitar
complicacions o en cas de no
tenir-la, prevenir que la salut
es deteriori.

El teu CAP t’informa

Els tallers que us proposem
van des d’adquirir bons
hàbits, obert a tothom, fins a
pautes d’actuació en aspectes
claus que poden ajudar
a millorar una malaltia,
obert a la gent que pateix la
patologia concreta que tracta
el curs.
Els
impulsors
d’aquesta
comissió
és
l’equip
d’infermeria del CAP amb la
infermera Mireia Gallés com
a responsable i amb el suport
d’un metge referent i un
administratiu.
Aquest 2018 ja hem realitzat
diferents tallers, xerrades
o activitats amb una bona
resposta per part de la
nostra gent que valoren molt
positivament cada activitat
que fem i que en molts casos
ens esperonen a repetir-les
o ens en proposen de noves.
Però una de les coses que
ens hem trobat és que la
difusió no sempre ha arribat
a tothom i algú s’ha quedat
sense poder impartir una
activitat que d’haver-ho sabut
hagués fet. Per aquest motiu
hem elaborat un tríptic on hi
ha les activitats previstes des
del mes de maig fins a acabar
l’any.
Ens hem proposat de cara
als propers anys millorar la
difusió i tancar les dates amb
antelació. Per aquest motiu

www.fersalut.org
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ACTIVITATS
PROGRAMADES
CAP EL REMEI 2018

III ONCOCURSA DEL REMEI
21 D'OCTUBRE 2018

Us esperem a la cursa i a la
caminada que com cada any
organitzem en benefici d'Osona
contra el càncer i amb la
col·laboració d'entitats i
empreses de la comarca
Passatge Pla del Remei 10-12
08500 Vic
Telf: 93.883.34.43
www.eapvic.org
eapvic@eapvic.org

PROGRAMACIÓ
TALLERS PSICOLOGIA
TALLER ALIMENTACIÓ PARES I FILLS
a càrrec de Gemma Armengol i Lali San José
Maig 2018 (data a determinar)

Taller dieta per
perdre pes
Maig 2018

APRENEM A MENJAR PER PERDRE PES
a càrrec de l'Eli Marcé
Dijous 10 de Maig 2018 19:00 a 20:30

TALLER MINDFULNESS
26 d'Abril 2018 de 19:00 a 20:30
TALLER MINDFULNESS

TALLER PER AJUDAR A DEIXAR DE FUMAR
a càrrec de la Mireia Gallés
Octubre 2018 (data a determinar)

03 de Maig 2018 de 19:00 a 20:30
HIGIENE DEL SON
14 de Juny 2018 19:00 a 20:30
EINES PEL BENESTAR EMOCIONAL
04 d'Octubre 2018 de 19:00 a 20:30
COM CONSTRUÏR RELACIONS SANES

Tots els tallers són gratuïts i necessiten prèvia inscripció en el
mateix CAP

una comissió ens reunirem
2 cops l’any (octubre i
abril) i elaborarem tríptics
semestrals per tal que, amb
temps, tothom pugui saber
les properes activitats que
durem a terme.

13 de Desembre 2018 de 19:00 a 20:30

Recordatoris de
les activitats
A mesura que es vagi
acostant la data de l’activitat, podreu consultar
la informació a la nostra
web www.eapvic.org, a
les xarxes socials o a les
pantalles que tenim a
les sales d’espera.
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Jornada de Fibromiàlgia, Síndrome de
Fatiga Crònica i SQM
Així i tot, sempre hi pot haver
alguna cosa d’interès que no
està programada però que per
qualsevol motiu improvisem
per la seva realització. Un clar
exemple ens ha passat aquest
mes de maig amb la Jornada
de Fibromiàlgia, Síndrome de

Fatiga Crònica i SQM que vam
organitzar conjuntament amb
l’Associació Catalana d’Afectats
de Fibromiàlgia FM-SFC-SQM.
Aquesta jornada va consistir
en dues parts. La primera una
xerrada que portava com a títol:
“Tu ets el protagonista, que

res decideixi per tu” a càrrec
del metge del CAP El Remei, el
Dr. Albert Seguer. I una segona
part consistent en un Taller titulat: “Estimar-me malgrat el
dolor” a càrrec d’una de les psicòlogues que tenim al CAP, la
Dra. Alba Rosique.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.org
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Oncocursa: ja tenim data!
Una de les activitats que també
ens hem engrescat a repetir,
amb la idea de fer-la cada any,
és l’Oncocursa. Aquest any ja
farem la tercera edició i en el
nostre tríptic ja li fem constar
amb data definida: 21 d’octubre
de 2018.

El benefici d’aquesta cursa i
caminada va íntegre a Osona
contra el càncer i la nostra
comissió organitzadora juntament amb tota la resta de professionals del CAP ja tenim la
data guardada per anar a fer
salut, passar una gran vetllada

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia FM-SFC-SQM
http://www.fibromialgia.cat/
Osona contra el càncer
http://osonacontracancer.cat/
EAP Vic
http://www.eapvic.org/ca

i saber que amb aquest gest estem ajudant a tantes persones
que pateixen aquesta malaltia.
A part de la quantitat d’inscrits,
també volem agrair a les entitats i empreses de la comarca
que cada any col·laboren en
l’esdeveniment.

www.fersalut.org
Clica al teu centre de salut i
consulta les revistes interactives
@revistafersalut

Entrevistes al
canal de FerSalut
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