>>>Nota formativa
29 / juny / 2017
Nou registre de prescripció social

A partir del 27 de juny a Girona i del 28 a la resta de territoris, podràs veure el nou registre de
prescripció social.

Per a més informació:
La prescripció social és un mecanisme per facilitar el contacte entre la ciutadania i el ventall
d’activitats proporcionat per les entitats dels municipis. La participació social promou la salut
mental individual i enforteix les comunitats i, com a tals, les associacions i entitats.
Per fer una prescripció social es disposa de la icona

, que estarà a les pantalles de seguiment

clínic i al mòdul de treballador social.
Aquest botó canviarà de fons de color segons la situació de la prescripció social.
o Gris: No s’ha fet o no hi ha en actiu una prescripció social.
o Verd: El professional ha marcat sí en el seguiment d’una de les activitats prescrites i el cas
no està tancat
. Quan es tanca la prescripció (posant-hi la data de tancament) tornarà a
quedar el fons en color gris.
o Taronja: La resta de casos. Hi ha prescripcions actives sense data de tancament i, en totes, el
professional no ha indicat el seguiment o el seguiment és NO
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El mòdul de prescripció social està constituït per dues pantalles:
o La primera pantalla és una llista de totes les prescripcions socials del pacient. En aquesta
pantalla la icona

dona accés a un document explicatiu d’ajuda.

o La segona pantalla és el detall i manteniment d’una prescripció social. Aquesta pantalla
consta de dos tests per poder valorar la necessitat de la prescripció i el seguiment:


Test de benestar emocional: El qüestionari consta de 7 ítems mesurats amb

escala de 5 opcions de resposta (1-mai, 5-sempre), sobre com s’ha sentit la persona en les
últimes dues setmanes.


Test de suport social: Estudia la relació entre suport i patiment psicològic.

És un test que consta de tres preguntes.
Es pot marcar una valoració de seguiment. En el cas que sigui “No”, apareix l’opció de
marcar-ne el motiu: personal (el pacient no vol fer l’activitat), activitat (el motiu de no continuïtat té
relació amb l’activitat prescrita). La proposta per poder fer el seguiment correcte del benefici
d’aquesta prescripció és fer els dos tests a l’inici, als 2 mesos i als 6 mesos de l’inici de l’activitat
prescrita.
El camp d’observacions permet un registre lliure i la data de tancament deixarà la icona amb
el fons gris.
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