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Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del Servei Català de la
Salut. Prestem serveis de salut públics a la nostra població de referència,
designada pel Departament de Salut (CatSalut).

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2018

Població RCA 24.580

Població atesa 21.096

Persones grans 
assentades en un 
parc ? /família 
passejant/ gent 
moviment...

EBA: autogestió en salut1
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El nostre equip

L’equip del nostre centre està integrat per

66 professionals al servei de la salut

• 16 Metges/ses de família

• 4 Pediatres

• 2 Odontòlegs

• 14 Infermeres

• 4 Auxiliars d’infermeria

• 2 Auxiliars de clínica

• 14 Atenció a l’usuari / administratius

• 7 professionals contractats per 

continuada

• 3 llevadores (personal ICS)

CATEGORIES PROFESSIONALS

2
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Visites ateses3

Durant l’any 2018 hem realitzat 195.254 visites a usuaris del centre.

• 92.936 Medicina de Família i Comunitària

• 23.095 Pediatria

• 7.206  Odontologia pública

• 54.167 Infermeria adults

• 9.022 Infermeria pediàtrica

• 3.429 Auxiliar d’infermeria

• 4.035 Llevadora

VISITES ATESES PER ESPECIALITAT
(presencials + virtuals + domiciliària)

Bata blanca, mans 
metge, potser servir la 
de les mans de portada 
de l’any passat o 
similar..

Visites presencials 142.423

Consultes virtuals 45.497

Visites a domicili 7.334
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4 Enquestes de satisfacció dels usuaris

• Nota que otorguen els nostres usuaris: 8,3

• Posició del Centre: 21è més valorat dels 373 de Catalunya

• Fidelitat: 91% manifesten està al CAP que precisen

• Despesa en farmàcia: -30% respecte la mitjana de Catalunya

PLAENSA 2018
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5 Farmàcia

Despesa en farmàcia
Any 2018

Del centre: 213,9 €/habitant

De l’AGA: 251,51 €/habitant
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Durant l’any 2018 hem realitzat fins a 19 activitats i tallers de salut comunitària

6 Educació grupal i comunitària

Imatge 
activitat

Imatge 
activitat

Imatge 
activitat

Imatge 
activitat

• Taula de salut comunitària
• Jornades salut comunitària Vic
• Taller pràctic RCP per usuaris
• Xerrades a instituts
• Taller hàbits saludables
• T- factors de risc cardiovasculars
• T-Insulina
• T- Perdre pes
• T- Teràpia psicoeducativa
• T- Mindfulness
• T- Higiene de la son
• T- Tabac
• T- Àpats festius per diabètics
• T- Pre i post part dones magrebines
• T- Pre i post part dones autòctones
• T- Menopausa dones magrebines
• Suport pares i mares nens 0-3 anys
• Educació sexual i productiva entre iguals (institut)
• PAFES amb dones magrebines
• Maltractament a la gent gran
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7 Formació interna

Formació i promoció 
de l’equip 

• Actualització en cures d’úlceres
• Actualització en MPOC-ASMA
• Amics de la gent gran
• Anticonceptius
• Apòsits
• Atenció síndrome coronari aguda
• Casos Clínics
• Dietes en Població immigrant
• Edemes
• Farmàcia
• Higiene de mans
• Indicadors
• Jornada docència
• La Meva Salut
• Lectura Retina
• Maltractament en la gent gran
• MARSA i PIIC
• Medicina a Suècia i Cuba
• Mindfulness
• Medicina interna

Imatge

Número total 39
ACCIONS 

FORMATIVES
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8 Formació interna

Formació i promoció 
de l’equip 

• Minerva
• Pacient expert
• Pla estratègic
• Posa al dia d’assajos
• Presentació facultat de medicina de Vic
• Prevenció del suïcidi
• Psiquiatria
• Recordatori sobre codis d’activació
• Repàs ECG
• RVD Violència de gènere
• Suport Vital avançat
• Teràpia compressiva
• Vacuna de la grip
• Estudi Psico-Dep
• Formació pràctica per ajudar a deixar de fumar
• Indicadors
• Prescripció social
• Suport vital bàsic. Mediació d’urgència
• MFIC a Suècia

Imatge

Número total 39
ACCIONS 

FORMATIVES
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9 Docència

Imatge

• Acollim estudiants universitaris majoritàriament de la UVic

• També hem tingut estudiants d’altres universitats com la UIC, UAB i Pompeu 
Fabra

• Finalment, detaquem també que n’hem tingut d’Instituts. Concretament de l’IES
Vic.

Formació d’estudiants

Núm total 23 
estudiants s’han format 

al nostre centre l’any 
2018.

Estudiants de pregrau 21

Estudiants de postgrau 2
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10 Docència

L’EAP Vic Som centre docent acreditat 
per la formació de 

residents de Medicina de Família i Comunitària 
i 

residents d’Infermeria Familiar i Comunitària 

Tenim 8 tuturs/es MIR (medicina) acreditats i 2 tuturs/es IIR (infermeria)
1. POST GRAU
• 9 residents de MIR (Medicina)
• 2 residents de IIR (Infermeria)

2. PRE GRAU
• 21 estudiants de medicina de la Uvic
• 2 estudiants del grau superior d’higiene bucodental

www.udaceba.cat
@UDACEBA
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11 Participació a Jornades i Congressos

Comunicacions 

Pòsters

• Tots els estaments hem partipat en diferents jornades i congressos. A destacar:
• Jornades RDI Tic Salut i Social 2018
• Jornada de Residents
• Jornada ACEBA
• Jornada docència per tutors
• Jornada de reflexió de gestors sanitaris sobre la despesa farmacèutica
• Congrés de la SEMFYC
• Jornada de pediatria ambulatòria
• Jornada per la seguretat dels pacients a Catalunya
• Jornada tutors aceba
• Atenció comunitària integrada amb persones amb malaltia avançada
• Jornada de Salut comunitària de Vic

• Intervencions de prevenció i control del tabaquisme en joves
• Jornada de recerca en cronocitat
• Jornada xarxa AUPA “Bones pràctiques en Salut Comunitària”
• Congreso Nacional de la Federación de asociaciones de Enfermeria comunitaria i AP
• Jornada del Peu diabètic- atenció a les ferides cròniques
• Jornades esteralització
• Congrés SESPO
• Jonada d’actualització en odontologia
• Congrés SECPAL. Vic. Ciutat cuidadora  

Imatge

Imatge
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12 Recerca i publicacions

Recerca

Publicacions

• Projectes d’investigació en els quals es col·labora:
• Hàbit tabàquic en la població immigrant
• Sustain,PIIC plus.Atenció centrada en la persona
• Estudi Psicodep (intervenció grupal)
• Estudi INFORISK (risc cardiovascular)
• Estudi en nens VFR (infecció tuberculosa)
• Transtorn del neurodesenvolupament (fracàs 

escolar i alteracions conducta adolescents)
• Estudi IF-VIG
• Beca investigació d’Osona

• Articles a la Revista Fer Salut
• Metges
• Infermeres
• Administratius

• Articles a la Revista AP Salut
• Metges
• Infermeres
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13 Responsabilitat Social i Activitats de sensibilització

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn. Al servei de la salut”

Activitats

Col·laboracions

• Prescripció social. 
• Jornada Fibromiàlgia i fatiga crònica
• Música per la memòrica (Alzehimer)
• Acte sensibilització càncer de mama
• Relats avis i nens en el dia del maltractament a la gent gran
• Marató de TV3
• Oncocursa
• Patrocinar i organitzar concert festes del barri
• Vic:  Ciutat compassiva i cuidadora

• Servei d’acollida de l’ajuntament de Vic, projecte ici ,Vic i ciutat cuidadora
• Osona contra el Càncer, banc de sang i banc aliments
• Ashes
• Càrites
• Fundació Trueta i metges sense fronteres
• Calandra
• Rotary Club Osona
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14 Destacats 2018

PLA ESTRATÈGIC

Revista Fer Salut

• Hem recuperat la part pròpia de la revista Fer Salut de la qual 
en parlem en la següent diapositiva

El 2018 iniciem une sjornades de treball per reflexionar
sobre línies estratègiques que han de marcar el futur dels
propers 3 anys d’EAP Vic.

Imatge

Imatge

Millores assistencials

Hem adquirit un ecògraf, un aparell d’ortopantografies per
poder acurar millor diagnòstics i agilitzar l’accessibilitat
dels nostres usuaris.
També hem incorporat el servei de podologia cosa que ens
permet fer al Centre les visites del Peu Diabètic
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15 Fer Salut

FerSalut és una publicació bimensual gratuïta
promoguda per l’Associació Catalana d’Entitats
de Base Associativa (ACEBA) que vol contribuir a
educar en salut als usuaris i a la població en
general.
• Prevenir malalties i impulsar l’autocura.
• Difondre consells de salut i promoure bons

hàbits.
• Empoderar la població vers la pròpia salut.
• Donar veu a entitats i institucions vinculades

amb la salut.

Estrenem nou portal: www.fersalut.cat

http://www.fersalut.cat/
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Centre

EAP VIC SLP
Passatge del Pla del Remei, 10-12
08500 - Vic
eapvic@eapvic.org
938833443
Web: www.eapvic.org

També ens trobaràs a les xarxes socials

Twitter: @EAPVIC
Facebook: Eap Vic
Instagram: eap_vic

Imatge del 
centre 

(exterior 
edifici/interior)

16 Contacte

Imatge del 
centre 

(exterior 
edifici/interior)

Un exterior i un interior pot quedar molt bé. 



Gràcies

www.aceba.cat
@ACEBAautogestio


