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INTRODUCCIÓ, JUSTIFICACIÓ
L’acció sanitària limitada a la consulta no permet arribar a tota la població i ens adonem que per la
promoció de la salut o el tractament de diferents patologies cròniques, és important la participació de la
comunitat

OBJECTIU
Analitzar com hem abordat diferents problemes
de salut des d'una òptica comunitària

DISSENY
Es decideix abordar tres problemes de salut
diferents:
- Prevenció hàbit tabàquic. Durant la seTmana
sense fum, es dissenya una campanya informativa
més activa dins l’ABS i es munten parades al
carrer.
- Prevenció Càncer de Colon: Professionals de
l’ABS, amb voluntaris de l’”Associació contra el
cáncer”realitzen campanya informativa al carrer
per potenciar la participació en el "Programa de
detecció precoç del cáncer de colon", engegat en
els darrers mesos a la ciutat
- Empoderament del malalt davant la seva
patologia, la Fibromialgia, mitjançant grups
psicoeducatius.

RESULTATS
- No disposem de dades objectives en la campanya
anti-tabac
- Quan es feu l’activitat havia participat en el cribatge
un 29,18% de la població convidada, ens trobem
pendents de conèixer les dades actuals de, que ens
permetrà conèixer el possible impacte de la nostra
campanya
- 55 pacients han participat en grups psicoeducatius. A
l’inici del taller un 49% presentaven un FIQ > 70, al
finalitzar-lo s’havia reduït al 28,57%

CONCLUSIONS, APLICABILITAT
- El canvi d’abordatge del problema del tabac resulta satisfactori pels professionals però no varem establir
uns indicadors vàlids per analitzar l’impacte de la campanya
- En l’acció entorn la prevenció del cáncer colon considerem satisfactori i important haver-nos coordinat amb
l’ ACC
- Els pacients amb Fibromialgia que acudeixen al grup psicoeducatiu milloren en la percepció del seu estat
de salut, però no disposem d’una xarxa social a la comunitat que segueixi oferint-los suport

