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EXPERIÈNCIA DE L’ACREDITCIÓ DEL NOSTRE 
EAP ADREÇADA A UN PROJECTE COMUNITARI 
        

Davant la posada en marxa del procés d’acreditació dels Equips d’Atenció Primària(EAP) de l’ICS i 
sent la nostra missió: -oferir serveis de salut a la població que es trobaen elseu territori 
d’influència, amb competència professional, accessibilitat, eficiència iqualitat, tantal centre, com 
en el domicili o la comunitat, per assegurar la seguretat delspacients, així com la seva continuïtat 
assistencial- els professionals de l’EAP Roses  vàrem afrontar el repte per aconseguir una millora 
en el treball assistencial. 

Amb l’aplicació dels estàndards MADS, hem aconseguit les dades necessàries per saber quina era 
la percepció de la societat respecte als serveis i funcionamentdels nostres centres i professionals. 
Hem treballat realitzant enquestes a la comunitat els anys2015 i 2016, amb xerrades informatives 
i entrevistes en els mitjans de comunicació. 

Amb el suport dels responsables de qualitat de la DAP Girona i utilitzant els estàndards MADS es 
va fer un procés de reflexió, treball i canvis interns que ens havien de permetre oferir una millora 
de qualitat en els serveis i circuits comunitaris. L’objectiu va ser que l’activitat comunitària 
adreçada a la nostra població tingués el pes que es descriu a la nostra missió com a part del 
procés d’acreditació. 

Disposem de resultats totals corresponents a l’any 2015 i parcials de l’any 2016 en els quals es 
mostra el canvi i la millora de la participació de tot l’equip envers la comunitària através del 
Gabinet de comunicació i Premsa i de l’explotació de l’activitat grupal comunitària al’ECAP Clínic. 
 

L’acreditació ens ha permès reflexionar sobre la situació de la salut i seguretat del pacient en la 
nostra població, amb la participació en l’activitat comunitària i enriquint les relacions humanes 
entre els professionals ja que la metodologia de treball afavoreix el desenvolupament de la cultura 
de qualitat 
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