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El passat 7 d’octubre va

tenir lloc la II Jornada

d’Atenció Primària de

Salut APS Pamem, que

va aplegar al voltant de

140 professionals de

l'organització. Durant la

jornada, a més d'una

taula rodona sobre el Programa Pacient Expert

Catalunya, una conferència sobre nutrició, una sessió de

comunicacions i sis tallers monogràfics, els professionals

d'APS Pamem van poder gaudir d'un espectacle de

màgia que va amenitzar una trobada que, un any més, ha

estat molt ben valorada pels assistents. Més informació

Des d’APS Pamem,

sensibles a la

necessitat de tenir

cura de les

persones amb

malalties o

dependència però

també dels seus cuidadors, innovem dia a dia per donar

suport als cuidadors no professionals. Per això, a més

dels tallers i de les accions que portem a terme en el

marc del programa “Cuida’t per cuidar”, hem posat en

marxa el projecte pilot Care Respite als nostres centres.

El Care Respite és un sistema de sensors que genera
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Clàudia Cardoner,
infermera del CAP
Larrard, participa en un
debat sobre el futur de
l'atenció primària a
Catalunya

Un centenar de professionals

de la salut van ser convidats

a participar en l'elaboració

d'un informe en què es van

identificar àmbits de millora

en el model d’atenció primària

de Catalunya. Així mateix, es

van determinar els

instruments necessaris per

introduir en aquest model els

canvis que han de permetre

desenvolupar plenament la

salut comunitària, la

continuïtat assistencial, la

intersectorialitat i l’atenció

centrada en les persones.

Més informació

Professionals del CUAP
Gràcia participen en
una sessió de
simulacre
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aquesta informació als dispositius mòbils dels cuidadors,

un enginy que dóna suport al cuidador en la vigilància

d’una persona dependent.

El passat 27 d’octubre, APS Pamem va presentar el

projecte –a través d’aquest vídeo– a la II Jornada TIC

d’Atenció Primària organitzada per l’Associació

d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.

Coincidint amb el Dia Europeu

de la Reanimació

Cardiopulmonar, el 16

d'octubre, el CUAP Gràcia va

programar dos tallers de

primers auxilis –divendres 14 i

dissabte 15 d'octubre– en col·laboració amb l'Associació

de Veïns de Lesseps. Més informació

El CUAP Gràcia és un equip

de nova creació, en el qual es

va detectar la necessitat de

millorar el treball en equip i el

coneixement dels espais.

Amb l’objectiu de fomentar el

treball en equip, es va

preparar una formació interna

de simulació de casos clínics

amb actors. La sessió, que

era de caràcter voluntari i es

va portar a terme fora de

l'horari laboral, va aplegar 15

professionals, un 88% de la

plantilla del centre. Més

informació

El CAP Barceloneta

amplia els seus espais

d'atenció

 S'obren dues
noves consultes
d'atenció
pediàtrica 

Utilitzant l’antiga aula

sanitària destinada, fins

ara, a realitzar sessions,

formacions i reunions

diverses, s'han construït i

equipat dues consultes

d'atenció pediàtrica

(infermeria pediàtrica i

pediatria) i una sala

d'espera

diferenciada. Per arribar

al nou espai, els nens i

nenes poden seguir el

camí que fan les

marietes que hi ha a la

El CAP Vila Olímpica

inicia la revisió grupal

dels nou mesos

 Una visita grupal
per resoldre
dubtes sobre la
cura als nadons 

El servei de pediatria del

CAP Vila Olímpica ha

iniciat la visita grupal dels

nou mesos, que

consisteix en una xerrada

d’una hora que porten a

terme dues infermeres

pediàtriques. A la sessió

es parla d'alimentació i

d’altres aspectes com el

desenvolupament

psicomotor del nadó,

com actuar en cas

d’ennuegament i la

prevenció dels accidents

Formació i educació

sanitària al CAP Larrard

 Segona edició del
Pacient Expert en
Diabetis 

Es tracta d'una formació

vivencial conduïda pel

pacient expert, el qual

–sota la supervisió i amb

l'acompanyament del

personal sanitari– aporta

la seva experiència en

coneixements i habilitats

a altres persones amb la

mateixa malaltia. A més,

els pacients participants

comparteixen vivències,

inquietuds, experiències i

resolen dubtes entre ells.

Més informació
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