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PROJECTES

El grup ha elaborat fulls informatius per a pacients nous, ha actualitzat fulls antics, i
ha iniciat la producció de vídeos amb consells de salut.

El 2019, els fulls incorporen, com a novetat, enllaços a altres fulls relacionats o bé a
informacions concretes de total credibilitat.

Durant el 2020 el Grup de Treball d’Educació Sanitària ha fet un esforç molt important
per facilitar a professionals i pacients informació en la nova situació de pandèmia per
Coronavirus.

El grup ha continuat ampliant-se les traduccions dels fulls nous a diferents idiomes i la
traducció de les actualitzacions de fulls antics.

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972
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Per a realitzar aquests fulls s’ha treballat conjuntament amb els grups de treball de:
Exercici físic i salut, Dermatologia, Ecografies, Respiratori, VIH i ITS, GERMIAP,
GESSCAP, Malalties del cor, Malaltia Cerebro-vascular, ATDOM, Salut Mental, GEDAPS,
Alcohol, GRAPAT, Sexualitat, Violència de gènere.

En l’elaboració dels fulls d’aquest període també s’ha col�laborat amb: el Banc de sang
i teixits, el Departament de salut, el projecte “És millor” de l’Institut Català de la Salut,
l’ASSIR, el departament de Síndromes Centrals de l’Hospital Clínic, Farmacòlegs
clínics, comissió de farmàcia del CAP Larrard, i CSMIJ.

El grup, seguint les noves línies en educació sanitària, ha iniciat un procés
d’incorporació dels propis pacients en l’avaluació i millora dels materials informatius.
S’ha treballat amb el Departament de Salut per tal d’engegar aquest projecte.

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

Secció de vídeos informatius
Es poden visionar també des dels links que hi ha als fulls amb les temàtiques
relacionades. 
https://vimeo.com/user/14018328/folder/3854979

FULLS PER A PACIENTS

Accedeix a tots els fulls per a pacients

http://www.camfic.cat/Fullspacients.aspx
https://vimeo.com/user/14018328/folder/3854979
http://www.camfic.cat/Fullspacients.aspx

