
u aceba
U ITI\T DOCE 

APSalut 1 de juliol de 2013 

Benvingut/da a l'APSalut, el butlletí científic de la Unitat Docent deis Equips d'Atenció R"imaria autogestionats de Catalunya. 

Sumari APSalut - Volum 1, número 3 

• Editorial - Per un sistema sanitari públic. Tenim dades!

• Promovent la cultura en la Seguretat del Pacient en l'Atenció Primaria

• Hipotiro"idisme. Organic ... o psíquic?

• Pacient cronic i utilització d'urgéncies. Millor a través d'Atenció Primaria

• 8 destacat: NOUS vídeos d'UDACEBA al YouTube

Articles 

18/06/2013 

Editorial: Per un sistema sanitari públic. Tenim dades! 

Albert Casasa Aana. �tge de Família. Tutor. EAP Sardenya 

1. R"ofessionalisme, sisterra nacional de salut i autogestió La rrajoria de metges i infermeres assunim, com no es podría entendre d'altra
rranera, els valors de la professió.
Aixó implica treballar per l'excel·léncia amb integritat i de forrra honesta, independentment de l'ambit de treball que ens hagi tocat o
haguem escollit.
Si jo he exercit de metge de família en entitats tan diverses com l'lnstitut Catala de la Salut, un consorci hospitalari concertat i una entitat
de base associativa, he tingut el rrateix compromís en cada ocasió amb els meus pacients? Evidentment si.

El prograrra de l'especialitat de �dicina de Família i Comunitaria que s'ha desenvolupat els darrers 30 anys (amb el qual ens hem forrrat 
la rrajoria de professionals que exercim actualment) ha anat lligat al desenvolupament d'un sisterra de salut públic, amb vocació 
universal i de qualitat. 
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Promovent la cultura en la Seguretat del Pacient en l'Atenció Primaria 

Marta Coderch. �tgessa de família EAP Sardenya 
Anna Soteras. lnfermera EAP Sardenya 

Quan parlem de Seguretat del Pacient fem referencia a tates aquelles practiques que es duen a terme a tots els nivells de l'atenció 
sanitaria per evitar danys innecessaris als seus usuaris, que estan assentades damunt l'imperatiu étic de la no-rraleficéncia. 

Per qué hem de preocupar-nos els professionals de la Seguretat deis nostres pacients? 
De l'estudi APEAS 1 es conclou que una de cada 100 consultes en un Centre d'Atenció R"imaria presenta un esdeveniment advers. Un 
metge que fa 20 consultes diaries tindra un esdeveniment advers amb dany a la setrrana. Del total de 4.000 consultes que fa a l'any, 40 
seran amb esdeveniment advers. Per sort, la gran rrajoria són lleus, si bé també poden presentar algun esdeveniment advers greu. 
R'.>tser una de les dades rnés rellavants d'aquest estudi és que el 70,2% deis esdeveniments adversos són evitables. 

20/06/2013 

Hipotiro"idisme. Organic ... O psíquic? 

Migdalia Féliz. Resident de �dicina de Família. EAP El Remei (Vic) 
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