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Grip aviària - grip comuna
La grip aviària és una malaltia que afecta les aus i que en alguns casos determinats
es pot encomanar als éssers humans. No té res a veure amb la grip comuna.
La grip aviària és una malaltia infecciosa
que afecta les aus, especialment els ànecs
salvatges, però també la poden patir les aus
de granja (pollastres i galls dindi). Rarament
afecta els humans que han estat en contacte
directe amb aus infectades. Per altra banda,
no hi ha proves que els pollastres i els ous
ben cuinats puguin causar la infecció.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) no
té cap evidència de transmissió d’aquest tipus de grip entre humans. Actualment no hi
ha cap vacuna de la grip aviària per als humans. El que hi ha són vacunes de la grip comuna i de la pneumònia pneumocòcica, dues
malalties que afecten l’aparell respiratori.
La grip comuna és una malaltia infecciosa
aguda. La pneumònia pneumocòccica és
una infecció causada per bacteris que afecta
el pulmó. Aquestes dues malalties es transmeten de forma directa entre persones a
través de les secrecions respiratòries que es
poden disseminar en tossir, parlar o bé amb
esternuts o a través d’objectes contaminats.
centres d’atenció primària
del consorci
paqui gil

infermera. ABS gaudí

La vacuna de la grip s’ha de posar cada any
i, si bé és eficaç contra la grip, no ho és pas
contra el refredat comú ni contra la pneumònia
pneumocòccica. La vacuna contra aquesta da-

rrera malaltia normalment requereix una sola
dosi a la vida i es recomana posar-la a persones més grans de 59 anys i a infants i adults
immunodeprimits o amb malalties cròniques.
La campanya de vacunació antigripal comença entre els mesos d’octubre i novembre
de cada any i va dirigida especialment a un
grup de persones amb alt risc de patir complicacions. Aquests són: persones de més de
59 anys, persones amb malalties cròniques,
embarassades (en el segon i tercer trimestre),
persones amb immunodepressió i persones
en contacte amb els grups de risc esmentats.
Per altra banda, cal tenir en compte una sèrie
de mesures preventives per evitar la transmissió entre humans de la grip i la pneumònia:
- Rentar-se les mans abans de cada àpat
amb abundant aigua i sabó.
- Fer servir mocadors d’un sol ús.
- Humidificar i ventilar l’ambient.
- Evitar el fum i els locals mal ventilats o amb
molta gent.
- Evitar els canvis sobtats de temperatura.
- Descansar.
- Fer una dieta variada i rica en vitamina C.
- Augmentar la quantitat de líquids que es pren.
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targeta sanitària individual
Tràmits burocràtics
El nombre de població ha crescut en els últims anys i consegüentment la demanda
dels serveis i prestacions del sistema públic als quals tenen dret d’accés; entre ells,
a l’assistència sanitària.
Si acabeu de tenir un fill, heu arribat
recentment al país, o heu canviat de
comunitat autònoma i ara residiu a Catalunya, heu de presentar una sèrie de
documents a la vostra àrea bàsica de
salut per obtenir la targeta sanitària individual (TSI).

Estrangers
Els estrangers que vulguin sol·licitar la TSI
hauran de presentar:

La TSI és el document que identifica i acredita els ciutadans com a assegurats al Servei Català de la Salut i els permet l’accés
als centres, als serveis i a les prestacions
del sistema sanitari públic. És una targeta
personal i intransferible i tots els membres
de la família han de tenir la seva.

- Una fotocòpia del DNI o passaport. En el
cas de menors, a més se sol·licitarà una
fotocòpia del llibre de família o document
acreditatiu de la seva representació legal
i també una fotocòpia de la targeta sanitària del pare o de la mare (aquest tràmit
us el farà el vostre consulat).

Nadons acabats de nèixer
Per obtenir la TSI d’un nadó és necessari
presentar:

- El certificat d’empadronament. En el cas
de menors, el menor ha d’acreditar la convivència.

- L’imprès d’alta en el CatSalut (el trobareu
a l’ABS).

D’altra comunitat autònoma
Els nouvinguts d’altres comunitats autònomes han de presentar:

- Una fotocòpia del llibre de família (que us
el tramitaran al Registre Civil).
- Una fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social on figuri com beneficiari (aquest
tràmit us el faran a l’oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social).

-L’imprès de sol·licitud de reconeixement
al dret a l’assistència sanitària (el trobareu
a l’ABS).

- L’ imprès de sol·licitud de reconeixement
al dret a l’assistència sanitària.
- La targeta de la seva comunitat autònoma.
- Una fotocòpia del DNI.

centres d’atenció primària
del consorci
montserrat pineda
montserrat ferrer

administratives. abs collblanc

- Una fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) o del número d’identitat
d’estranger (NIE) del representant (del
pare o la mare).

rosa alberni
loli valenzuela - Un certificat d’empadronament (us el tra-

administratives. abs la torrassa

mitaran a l’Ajuntament)

- Un certificat d’empadronament.
Per sol·licitar més informació o per resoldre qualsevol dubte, podeu trucar o anar
al centre d’atenció primària o trucar al telèfon de Sanitat Respon: 902 111 444.

Centres de Rehabilitació del Consorci
El Consorci Sanitari Integral ha posat en marxa els Centres de Rehabilitació, una iniciativa fruit de la unificació i ampliació dels serveis de rehabilitació dels centres
del Consorci.
La rehabilitació és una de les especialitats mèdiques que ha presentat una
demanda assistencial més gran en els
últims anys. Això ha estat a causa de diversos factors, entre els quals destaquen
l’envelliment de la població, l’augment
d’intervencions quirúrgiques de l’aparell
locomotor (pròtesis de cadera, genoll, cirurgia de columna, etc.), l’increment de
les àlgies vertebrals (lumbàlgies, etc.),
les lesions esportives i d’accidents de
trànsit, etc.
Davant aquest creixement i tenint en
compte la voluntat del Consorci Sanitari
Integral de adequar-se a les noves necessitats i oferir uns serveis sanitaris i socials
de qualitat, el Consorci ha posat en marxa
un projecte que ha consistit en la unificació de tots els serveis rehabilitadors dels
seus centres. Així han nascut el Centres
de Rehabilitació, que pretenen donar una
resposta ràpida i eficaç a les necessitats
de serveis de rehabilitació de les àrees
d’influència del Consorci, especialment en
el Baix Llobregat.
Quant a espais, el nou projecte del Consorci ha suposat la remodelació i ampliació
del servei de rehabilitació actual, ubicat a
l’Hospital General de l’Hospitalet, que ha
passat a denominar-se Centre de Rehabilitació l’Hospitalet. Aquest espai ha ampliat la
seva superfície de 350 m2 a 650 m2. També
s’ha creat un nou centre a Sant Joan Desabs collblanc i abs la torrassa
pí, el Centre de Rehabilitació Fontsanta, de
DR. jesús tinoco 900 m2. A banda d’això també s’incorporarà
coordinador dels
centres de rehabilitació als Centres de Rehabilitació el futur servei
del consorci de rehabilitació de l’Hospital Comarcal del

Baix Llobregat, que està en fase de construcció.
Els Centres de Rehabilitació duen a
terme també els tractaments dels pacients ingressats en l’Hospital Dos de
Maig, l’Hospital General de l’Hospitalet i
l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet, a
més de tota la rehabilitació domiciliària de
l’àrea d’influència del Consorci. El Centre
de Rehabilitació l’Hospitalet prestarà servei als barris de Collblanc i la Torrassa
de l’Hospitalet de Llobregat. Per la seva
banda el Centre de Rehabilitació Fontsanta inclou les poblacions de Cornellà,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Sant Feliu, Esplugues, Vallirana, Molins
de Rei, el Papiol, Corbera de Llobregat,
Cervelló i la Palma de Cervelló.
Amb la posada en marxa dels Centres
de Rehabilitació, la rehabilitació passa
a tenir un caràcter unificat per a tots els
usuaris dels serveis del Consorci, que
seran atesos per un equip multidisciplinar de professionals.
Aquests serveis seguiran un únic criteri,
estaran dotats dels recursos humans necessaris (metges rehabilitadors, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, auxiliars d’infermeria, etc.) i dels
recursos tècnics més avançats per poder
oferir als pacients els tractaments òptims
que precisen. Els centres compten amb
zones específiques i ben delimitades per
dur a terme els tractaments de fisioteràpia, de logopèdia, de teràpia ocupacional,
d’incontinència urinària i d’hidroteràpia.

programa salut i escola
la sanitat a prop de l’adolescent
L’adolescència és el període vital en el qual els usuaris acudeixen menys als centre
de salut, però els nois i noies més joves són el grup que pot tenir més pràctiques de
risc associats a problemes de salut prioritaris.
L’adolescència és una etapa de grans
canvis entre la vida infantil i adulta, en
la qual es consoliden els valors, les actituds i els estils de vida de la persona,
factors molt importants per a la salut
actual i futura. Per aquest motiu, als
centres d’atenció primària de Collblanc
i la Torrassa hem iniciat el programa
Salut i Escola.
Aquest programa es mou al voltant de
tres conceptes: educació, salut (finalitat del programa) i escola (lloc on desenvolupem les accions). La nostra finalitat és apropar la sanitat a l’ambient
on trobem els nostres adolescents, a
l’escola. La població a què va dirigida
la campanya són els adolescents de
segon cicle (3r i 4t curs) d’educació
secundària obligatòria (ESO) dels centres públics i concertats (uns 125.000
alumnes a Catalunya). Amb aquest programa pretenem millorar la coordinació
entre l’escola i els serveis de salut per
tal de donar resposta a les necessitats
dels adolescents.
Salut i Escola és un programa que implica
molts professionals. Cada acció a l’escola
està coordinada per un infermer format
especialment per poder atendre una consulta oberta al centre educatiu. Es tracta,
doncs, d’un espai de consulta al qual es
poden adreçar els joves que voluntàriaabs collblanc i abs la torrassa
ment vulguin consultar temes de tipus saelena martínez nitari (salut afectivo-sexual, salut mental,
infermera. abs la torrassa
rafael hernández consum de drogues o alcohol, salut aliinfermer. abs collblanc mentària, etc.).

Aquesta consulta es du a terme amb
l’infermer i és totalment confidencial.
En el cas que aquest professional sanitari no pugui respondre a la demanda de l’adolescent, el deriva al centre
o professional adient (Salut mental,
Atenció a la dona, Centre de drogodependències, etc.).
La consulta a l’escola sol tenir lloc dos
dies per setmana, amb una mitjana de
tres hores per institut. A part, també es
duen a terme diferents tallers formatius.
El primer d’ells ha estat el d’alimentació,
que ha servit per introduir pautes alimentàries correctes i també per prendre contacte amb els alumnes, perquè
ens coneguessin a nosaltres i al projecte i perquè sabessin on trobar-nos. En
qualsevol cas, si l’infermer detecta que
hi ha molta demanda d’algun tema en
concret, fa una petició a altres centres
adjunts al programa perquè realitzin algun taller o formació complementària
sobre el tema (Ajuntament, Salut mental, etc.).
El programa de consultes en l’àrea de
Collblanc i la Torrassa es va iniciar el
passat febrer i s’ha dut a terme a les
escoles Sant Jaume, Acadèmia Cultura, Margarida Xirgu, etc. Amb Salut
i Escola volem que cada vegada sigui
més fàcil estar a prop dels problemes i
dificultats dels nostres joves per poder
donar-los solucions.

escoliosi
Columna desviada
L’escoliosi és la desviació lateral de la columna vertebral que produeix una
deformitat estètica en el tronc del pacient que la pateix. Hi ha dos tipus d’escoliosi:
la idiopàtica i la secundària a alguna causa.
L’escoliosi de tipus secundària pot ser causada per malformacions vertebrals, anomalies del sistema nerviós central i altres
malalties. L’escoliosi de tipus idopàtica o
de tipus desconeguda és la més freqüent i
arriba a detectar-se en el 2-3% dels individus entre 10 i 16 anys.
L’escoliosi de causa desconeguda sembla
que depèn d’un factor hereditari important,
ja que fins un 20% dels fills de pacients
amb aquesta alteració, la pateixen. Per altra banda, la solen patir més les dones (hi
ha set casos de dones per un d’homes).

Aquest, després d’un estudi determinarà
si hi ha una desviació i el tractament i els
controls adients a cada situació.
La deformitat estètica que ocasiona
l’escoliosi pot provocar un impacte psicològic en l’adolescent i pot ocasionar preocupació i insatisfacció amb el seu aspecte personal; per tant, s’hauria de tenir en
compte en aquests casos.
Tractament
Normalment en els casos d’escoliosi lleu
s’indica un tractament rehabilitador. Aquest
tractament ha de ser prescrit per un metge

En qualsevol cas, no hi ha relació entre
l’escoliosi i els factors nutricionals, ni amb
males postures, ni amb la pràctica de determinats esports ni amb l’ús de motxilles escolars. És important tenir en compte que la
El tractament
d’una
lesió d’esquena.
amb
escoliosi
no solcomplet
provocar
dolor
crioteràpia pot durar un o dos minuts

Símptomes
Els símptomes que poden alertar-nos de
tenir una escoliosi són per exemple, observar que hi ha un muscle més alt que
altre, el pit enfonsat, una asimetria als
malucs o un alguns ossos de l’esquena,
com l’omòplat, que sobresurten anormalment. Tot i això, hi ha ocasions que
l’esquena no mostra signes de deformitat, encara que sí que n’hi sol haver
d’asimetria. Aquest signes es noten, per
centres d’atenció primària exemple, quan hi ha desnivells a la vora
del consorci
de les faldilles o entre els dos camals
dra. eva moreno del pantaló.
dra. sonia pineda
dr. jesús tinoco

metges rehabilitadors
centres de rehabilitació del consorci

Si hi ha sospita de que hi pugui haver escoliosi és recomanable visitar el metge.

rehabilitador i consisteix en la reeducació
postural i la potenciació de la musculatura de la columna vertebral. En els casos
moderats d’escoliosi, pot ser necessari
l’ús d’una cotilla fins que finalitzi l’etapa de
creixement. En els casos greus (en el 0,1%
dels casos d’escoliosi), s’ha de recórrer a
la cirurgia.
És important mantenir un control continuat,
cada 9-12 mesos, dels infants amb escoliosi fins el final del creixement ossi (que
és cap els 18 anys). Un cop ha finalitzat la
maduració òssia, els canvis de l’escoliosi
són mínims o inexistents.

Visita espontània d’infermeria
A vegades quan anem al nostre centre d’atenció primària pensem que l’atenció no pot
esperar per l’endemà (aquesta visita es coneix com visita espontània) i ens trobem que
el nostre metge Té l’Agenda Plena. Però sempre és necessària la seva intervenció?
En els centres d’atenció primària (CAP)
de Sagrada Família i la Torrassa l’equip
d’infermeria atén les visites espontànies
de la població i així pot donar resposta a totes les peticions relacionades
amb l’educació sanitària, amb les cures
d’infermeria, amb la prevenció de patologies, etc. D’aquesta manera tots els
usuaris tenen sempre una porta oberta
al seu referent sanitari que vetlla per la
seva salut.

Quan el pacient pren contacte amb el
seu referent d’infermeria, aquest intenta
resoldre el problema pel qual ha fet la
consulta i a la vegada li fa una valoració
d’infermeria amb especial atenció a la
prevenció de malalties i la promoció de
la salut. D’aquesta forma, l’usuari identifica el seu professional d’infermeria com
a agent de salut i pot demanar visita directament amb ell per tractar diferents
temes de salut.

Als nostres centres,
De les visites, el
l’equip d’infermeria
primer motiu de
forma part d’un
consulta resolt per
equip multidiscipliinfermeria és el
l’atenció d’infermeria resol
nar format també
dolor musculoesaquelles consultes que no
per
treballadores
quelètic, seguit del
requereixen de la
socials i metges.
dolor abdominal i
intervenció mèdica o facilita
Si la consulta de
la gastroenteritis,
el procés perquè l’usuari
l’usuari no pot ser
de la tos i els carebi l’atenció adequada
resolta per infermetarros de les vies
ria i requereix la
altes i de les inintervenció
d’un
feccions del tracte
d’aquests profesurinari. També hi
sionals, l’infermer
ha consultes refes’hi pot posar en
rides a vertigen, a
contacte al moment per fer una atenció
malalties bucofaríngees, a problemes
integral i ràpida.
socials, a picades, etc.
Amb
aquest
model
organitzatiu
s’augmenta la resolució dels equips
d’atenció primària, és a dir, l’atenció
centres d’atenció primària d’infermeria resol aquelles consultes
del consorci que no requereixen de la interventeresa roigé ció mèdica o facilita el procés perquè
INFERMERA. ABS sagrada família
l’usuari rebi l’atenció adequada a les
carme llorens
INFERMERA. ABS la torrassa seves necessitats.

Les dades recollides després d’un any
de funcionament mostren que la resolució de les visites espontànies per part
del col·lectiu d’infermeria supera el 50%,
amb una satisfacció molt alta per part
dels usuaris. Amb això es pot concloure
que aquest projecte està esdevenint una
eina molt útil i ben valorada pel ciutadà.

el servei de teleassistència
La teleassistència és un servei preventiu i permanent d’atenció domiciliària que proporciona assistència immediata al domicili (24 hores al dia i 365 dies a l’any).
Aquest sistema s’adreça a persones grans o discapacitades
que viuen soles o que passen un gran part del dia al domicili
sense companyia amb un nivell d’autonomia limitat per desenvolupar les activitats de la vida diària.
En canvi no és un servei recomanat per a
persones que pateixen malalties mentals
greus, demències i disminucions auditives
i o d’expressió oral importants.
El funcionament del servei consisteix en la
connexió a través de la línia telefònica del
domicili a una central d’atenció. A través
d’aquest sistema, la persona disposa a
casa d’un aparell telefònic per parlar amb
la central (amb el sistema de mans lliures). A més, l’aparell també disposa d’un
altre petit dispositiu d’alarma en forma de
penjoll, que l’usuari ha de portar sempre
a sobre. Només prement el botó d’alarma
del penjoll, la central d’atenció rep l’avís.
És molt important portar el penjoll mentre
s’estigui al domicili per evitar situacions de
risc. No és necessari portar-lo quan s’estigui fora del domicili.
Cada cop que la central d’atenció rep una trucada, obté les

dades d’aquesta persona a través d’un sistema informàtic. A
continuació un operador s’hi posa en contacte per avaluar les
seves necessitats i s’encarrega de la coordinació de recursos
que requereixi l’usuari (família, metge, ambulància...).
La finalitat d’aquest servei és:
- Augmentar el benestar i la qualitat de vida
de les persones a les quals s’adreça.
- Augmentar la seva autonomia per continuar vivint al seu propi domicili.
- Procurar que l’usuari pugui sentir-se
segur i acompanyat a casa seva mentre
s’eviten situacions de risc.
- Evitar o retardar ingressos residencials
innecessaris o anticipats.
Actualment, hi ha moltes empreses
que disposen d’aquest servei de forma
privada, encara que a tots els municipis
hi ha la possibilitat de sol·licitar-lo de
forma pública.
Si voleu més informació o voleu sol·licitar aquest servei podeu
adreçar-vos a la treballadora social de l’Àrea Bàsica de Salut o
bé al Centre Municipal de Serveis Socials del Ajuntament.
sandra aguilar, raquel alonso, m. Àngels martínez, sÍlvia simó

treballadores socials. abs consorci

nota dE REdacció

ja podeu demanar hora per internet
Els centres de atenció primària del Consorci hem posat en marxa la cita web. Els usuaris que ho desitgeu disposeu a partir
d’ara de la possibilitat de demanar hora amb els vostres professionals sanitaris a través d’Internet.
Per fer-ho només heu d’accedir al vostre centre a través de la
pàgina web del Consorci Sanitari Integral (http://www.sanitatintegral.org) amb el número de la vostra targeta sanitària individual (CIP), el número del document nacional d’identitat (DNI) o
el número de passaport.
Els passos a seguir per demanar cita són:
1. Accedir a la pàgina web del Consorci:
http://www.sanitatintegral.org
2. A la part inferior esquerra de la pantalla trobareu el botó de

“Demaneu visita”. L’heu de prémer.
3. Escolliu el vostre centre d’atenció primària (CAP) i la vostra
àrea bàsica de salut: Collblanc, la Torrassa, Sagrada Família
o Gaudí. També podeu accedir fins aquí a través de la pàgina principal clicant a sobre del vostre centre. Un cop dins, heu
d’anar al final de la pàgina i prémer l’opció “Aquí podeu demanar hora per visitar-vos...”.
4. Introduir el número de la targeta sanitària individual (CIP), el número del document nacional d’identitat (DNI) o el número de passaport. A continuació, cliqueu “Entrar en el sistema”. Allí us sortiran
les hores disponibles del vostre metge i altres opcions (canviar de
dia, mostrar agenda de l’infermer, veure cites pendents).
5. Un cop escollida l’hora, només cal confirmar-la mitjançant el
botó “Acceptar”.
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