XVII Jornades Tècniques ACEBA
De que parlem quan parlem de comunitaria ?
Cinta Daufí.
Coordinadora de la Xarxa AUPA
14 de novembre de 2013
Hotel Alimara, Barcelona

AUPA
• Xarxa de Centres d’Atenció Primària que
manifesten la voluntat de treballar amb
orientació comunitària.
• 2004: 8 Equips, 2013: 76 Equips.
• 10 anys d'història.

El context , el medi

GRUP OPERATIU

76 Centres

•Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFyC)
•Institut d’Estudis de la Salut (IES),
•Agència de Salut Pública de Barcelona
•Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària.
• Agència de Salut Pública de
Catalunya ?

Aprenentatges i Constacions
 De centres que fan activitats comunitàries a centres que
treballen en ORIENTACIÓ COMUNITÀRIA.

 De treballar per la comunitat a treballar amb la comunitat a
ser comunitat.

 Presa de consciència de les limitacions: noves competències i
bases conceptuals. Una nova mirada. Un nou paradigma.

 Els processos comunitaris són complexos, oberts, no lineals,
amb velocitats variables, amb aparents aturades
(“desencallar”...), responen al nou paradigma de la
complexitat.

El treball comunitari és un procés cíclic de:

REFLEXIÓ

ACCIÓ

REFLEXIÓ ACCIÓ

REFLEXIÓ

•La reflexió és el motor del procés, és el que fa que no estem donat
voltes sobre el mateix eix.

Jornada AUPA 2009: Conclusions
El model d’orientació comunitària és un model
integrat i integral; no contraposa comunitari i
individual.
 És imprescindible la intervenció sobre els
determinants socials i comunitaris de la salut.
 La denominació de salut comunitària/activitats
comunitàries engloba sovint activitats que només de
forma molt tangencial es poden considerar
comunitàries. Cal avançar en la definició, els límits i les
característiques dels projectes comunitaris

AUPA 2010
OPORTUNITATS:
 Desplegament de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya: la salut comunitària, aliança APS i SP.
 Governs Territorials de Salut
 Pla d’Innovació d’APS i SC

La relació entre AP i SP:
Estat de la situació a la
Xarxa AUPA.
Jornada AUPA
24 de gener de 2013

Els centres d’atenció primària estan treballant creant sinèrgies amb els equips
de Salut Pública. Com s’estructura això? És igual a tots els territoris? Quines
experiències hi ha? I com podem continuar treballant amb aquest objectiu.
Aquestes seran algunes de les qüestions a les quals es donaran resposta en
aquesta trobada.

Lloc:

Institut d’Estudis de la Salut
Sala d’actes de l’edifici Salvany
Roc Boronat 81-95

10.00 – 10.15

Inaguració

08014 Barcelona

Dr. Antoni Huguet i Sra Olinda Ania

Presentació de la Xarxa
10.15 – 11.30

Descans

Cinta Daufí

Avançant en les xarxes locals de Salut Comunitària

Destinataris:

(Moderadora Ainhoa Molins)

Centres de la Xarxa AUPA

•Lleida (Francesc Casademunt, Estrella Lalueza)
•Tarragona (Carmina Poblet )
•Barcelona (Maribel Pasarín i Lourdes Garcia)
•Vallès Oriental (Eva Fàbrega i Isabel Bellsolell)
•Girona (Carles Mundet i AP)

Professionals de SP amb tasques de
promoció de la salut

11.45h – 13.15
Experiències de treball en xarxa d’Equips
d’Atenció Primària. (Moderadora Cinta Daufí)

13.15h – 14.00

14.00h – 14.30

Reus IV / Torreforta (Carmina Poblet)
Cervera (Sara Ribera )
Barcelona (Isabel Montaner)
Barcelonés Nord i Maresme ( Albert Ramos)
La Roca ( Maite Romera)

Preinscripció:
Cal que feu arribar un correu
electrònic amb les vostres dades a
nllados@gencat.cat :
• Nom, cognoms
• NIF

Debat i conclusions

• Adreça electrònica

Carmen Cabezas : Perspectiva del treball
Comunitari des de l’ASPCAT.

• Perfil professional
• Lloc de treball

Criteris de les activitats comunitàries
Eines per revisar la pròpia pràctica i avançar en el treball
comunitari....motor del procès.
Proposta a la Xarxa Local de Camp de Tarragona i en la
formació de Metges Residents de MFIC
• Criterios PACAP / SEMFYC. http://www.pacap.net/pacap/
• Criterios de calidad en promoción de la salut. RAPPS.
Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud

Criteris PACAP
Activitats comunitàries
"... toda aquella actividad de intervención y participación
que se realiza con grupos que presentan características,
necesidades o intereses comunes y dirigidas a promover la
salud, incrementar la calidad de vida y el bienestar social,
potenciando la capacidad de las personas y grupos para el
abordaje de sus propios problemas, demandas o
necesidades“

PACAP-SEMFYC

CRITERIS DE LES ACTIVITATS COMUNITÀRIES PACAP

 Conceptuals:

 Metodològics:

 Participació de la
comunitat en el procés.

 Definició d’objectius i
documentació del procés.

 Concepció integral de la
salut. Determinants.

 Abordatge dels problemes
de salut i prioritats de la
comunitat.

 Potenciar l’autonomia
personal i grupal

 Estratègics:
 Intersectorialitat
 Implicació institucional

Creació d’òrgans permanents
de coordinació.

 Dinamització del teixit social

Factibilitat i sostenibilitat.

ACTIVITATS COMUNITÀRIES

SI

NO

PROCESSOS COMUNITARIS

Javier Gállego Diéguez, Jefe de
Sección de educación para la salud.
Dirección General de Salud Pública.
Gobierno de Aragón

Guia d'anàlisi que pretén ajudar l'equip a reflexionar sobre el seu projecte
de manera que es disposi d'un resum sistematitzat per a introduir la informació a la
Xarxa: (Font: Red Aragonesa de proyectos de Promoción de Salud (RAPPS))
1. MOTIVACIÓ
• Com sorgeix el projecte? De qui parteix la iniciativa? Qui / quines persones
l’elaboren?
• Per què desitja l'equip integrar el projecte a la Xarxa?
2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ / CONTEXT
• Exposar breument les característiques generals de la població a la qual s'adreça
el projecte (qui són, on viuen, com viuen).
• Quins coneixements, valors, creences, tradicions i comportaments té la població
sobre el / s problema / es de salut que aborda el projecte?
• Recursos de què disposa la comunitat en què es desenvolupa el projecte (socials,
sanitaris, educatius, associacions etc.) i possibilitats de col · laboració amb ells.

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ / CONTEXT (II)

•El / s problema / es de salut que treballa el projecte:
Per què resulta / n rellevant / s?
•Es tracta de problema / es sentit / es per la població?
•Quins factors influeixen en el desenvolupament d'aquest / s problema / es?
•Quines raons han portat a escollir la població a què es dirigeix el projecte?
3. EQUIP DE TREBALL
• Quines persones formen l'equip de treball? Per què s'han integrat en el
equip?
• Com funciona l'equip? (sistemàtica de reunions, presa de decisions, paper de la
persona que coordina).
• Quin grau de comunicació (coordinació existeix amb la resta de persones del centre
de treball? Està el projecte integrat entre els objectius i tasques del centre?

4. OBJECTIUS
• Els objectius ¿responen a l'anàlisi de situació / context realitzat? Són
factibles i assolibles?
• Quin tipus d'objectius es plantegen? (de salut, educatius, organitzatius).
•Són objectius compartits i assumits per tot l'equip?
5. MÈTODE DE TREBALL
• Breu descripció dels mètodes utilitzats en el projecte en relació amb els
objectius que s'han definit.
• Descripció i temporalització de les activitats programades.

6. FACTORS CONDICIONANTS
•S'han valorat els factors que poden facilitar o dificultar el projecte?
(voluntat institucional, organització dels centres, formació dels professionals,
acceptació del projecte per part de la població ...)

7. AVALUACIÓ
• S'ha previst com es farà l'avaluació del projecte?
• L'avaluació prevista ¿permetrà corregir o millorar el projecte per al futur?
• S'ha previst com i a qui es a difondran els resultats del projecte?

