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INTRODUCCIÓ

Actualment l’administració augmenta la proximitat vers la ciutadania i
vol millorar la capacitació de l’autogestió del ciutadà Per primera
vegada els professionals de la UAC s’incorporen a la col·laboració amb
l’Ajuntament en l’organització del “Mes de la salut”..
 Millorar el coneixement que els pacients tenen dels serveis que ofereix l’ICS.

OBJECTIUS

 Augmentar la capacitació del pacient en la millora de l’autogestió de les seves necessitats
administratives i sanitàries.
 Augmentar la coordinació amb l’administració local i reforçar els canals de comunicació.

DISSENY
Al llarg del curs 2015-2016 s’ha dut a terme varies accions de comunicació sobre el territori :
Per tal de donar máxima difusió al projecte del CatSalut “La Meva Salut” i promoció de la
DVA, la UAC va considerar oportú fer-ne difusió a la ciutadania, per això es van engegar
les accions següents:
Entrevista a la ràdio local, dia 14/04/2015: entrevista de 30’ a 2 administratius de l’EAP.
Exposició d’informació sobre La meva Salut al vestíbul del CAP, de forma permanent a
partir del mes de juny.
Exposició de material divulgatiu de les DVA (facilitat per la DAP) durant el mes d’abril
2016, al vestíbul d’entrada del CAP.
En el marc del projecte engegat per l’Ajuntament del municipi anomenat “El mes de la
Salut”, per primera vegada, des de la UAC es van dissenyar accions de difusió
d’informació i col·laboració.
Xerrada informativa a la biblioteca local sobre l’aplicatiu La Meva Salut, dia 16/03/2016.
Per part de 2 administratius de l’EAP.
Xerrada informativa a “l’Esplai de Gent Gran” del municipi.Dia 5 d’abril del 2016.Per part
de 2 administratius de l’EAP es presenta el projecte de La Meva Salut i el DVA.

RESULTATS

CONCLUSIONS

Augment d’acreditacions “La Meva Salut” 2015 (26), 2016 (187) fins a data agost 2016.
DVA, el 2015 (3), i a hora d’ara no en tenim cap pel 2016.
Agraïment de l’Ajuntament, per la col·laboració de la UAC.
Millora la proximitat amb l’usuari quan s’augmenta la presència en el municipi.
Els usuaris valoren molt positivament el contingut de la informació.
La direcció de l’EAP i l’Ajuntament valoren positivament l’experiència perquè enforteix aliances
S’està realitzant una enquesta a la ciutadania per avaluar el coneixement que els pacients tenen de
La Meva Salut i DVA.

