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Cada cop més la comunitat ens demana treballar en xarxa
amb altres organitzacions de salut per millorar la
coordinació i no malbaratar o duplicar els serveis que es
puguin tenir a l’abast per oferir una atenció integral als
nostres usuaris.
Descriure la col·laboració entre dues entitats de salut i els
beneficis que aquesta col·laboració ha aportat a la
comunitat
Arran de detectar un seguit de necessitats no cobertes i a iniciativa de la Fundació
Roses contra el càncer, es va signar un conveni de col·laboració l’any 2012 amb el
CAP, per oferir el servei de psicooncologia i treball social als usuaris oncològics i les
seves famílies de la nostra població.Aquesta sinergia ha afavorit una millora en
l’atenció multidisciplinar i en la coordinació entre professionals de les dues
entitats,amb objectius comuns d’intervenció,per aquest col·lectiu de la comunitat.
En quatre anys hi ha hagut un augment exponencial d’usuaris atesos. S’ha constatat una
millora en el tracte i seguiment dels usuaris i famílies.I a nivell professional aquesta
acció ha estat un revulsiu perquè ha comportat la millora en comunicació entre
professionals. I a més ha servit per aprofitar l’experiència acumulada en accions
comunitàries de la Fundació per engegar campanyes conjuntes cap a la comunitat, com
“La setmana sense fum” i “Protecció solar”.

El treball comunitari pot resultar una eina molt útil per fomentar el coneixement en la
població general, podent-se realitzar diversos tipus d'activitats per fomentar una
formació. Al mateix temps La cooperació entre diferents actors de salut que treballen
per la comunitat fa més fàcil dur a terme aquestes accions, elimina duplicitats,
optimitza recursos i millora l’entesa entre els diferents professionals involucrats.
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