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4 de cada 5 usuaris del catàleg de prescripció social es mostren molt
interessats a repetir l’experiència

Dimecres 25 d'octubre de 2017

Un 79% dels usuaris del catàleg de prescripció social es mostren molt interessats a
repetir l’experiència. Així ho revela  una enquesta de satisfacció que s’ha realitzat a
55 de les 380 persones que els curs passat van participar d’aquest projecte de salut,
el qual consta d’una trentena d’activitats lúdiques i culturals.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i el Centre d’Atenció
Primària (CAP), és la promoció dels hàbits saludables per prevenir malalties i
millorar les condicions de vida de la ciutadania a partir no només de medicaments
sinó també d’activitats de caire divers incloses en el catàleg. El que es pretén és
reduir l’aïllament social, la prescripció inadequada d’antidepressius i la
hiperfreqüentació a l’atenció primària i a altres serveis de la comunitat, així com
millorar la salut mental positiva i la qualitat de vida.

El qüestionari realitzat també reflecteix que un 77% del total dels enquestats declara
que la participació a les propostes prescrites ha estat molt positiva, mentre que la
resta (el 23%) la consideren bastant positiva. L’assistència a les activitats ha estat
entre alta i bastant alta, i en un 80% dels casos els usuaris s’hi ha trobat còmodes i
integrats fent l’activitat tant amb el monitor com amb el grup.

Finalment, la major part d’enquestats (86%) assenyala que el fet de participar en les
activitats prescrites li ha permès contactar amb altres activitats, incrementat així la
seva implicació en les mateixes.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Centre d’Atenció Primària (CAP) de la
vila van estendre un total de 472 receptes incloses en el catàleg de prescripció social
en el primer any d’aplicació d’aquest projecte al municipi. La majoria de les
prescripcions no tenen cost econòmic per als usuaris (70%), mentre que la resta
(30%) són propostes parcialment subvencionades o de cost econòmic molt moderat.
Val a dir també que una vintena d’entitats de la vila participa del projecte.

La prescripció social forma part del procés d’implantació del Projecte COMSalut
(Comunitat i Salut) de la Generalitat de Catalunya, que preveu l’atenció integral a la
ciutadania en tots els àmbits de la seva comunitat. Castellar del Vallès és un dels
municipis que formen part d’aquest projecte pilot per desenvolupar accions de salut
comunitària.

Precisament, l’Institut Català de la Salut ha publicat a la seva pàgina web un vídeo
informatiu sobre el projecte. El podeu consultar a
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http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/linia_estrategica_2_ciutadania_prescripcio_social
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