ATENCIÓN PRIMARIA
A atención primaria de saúde, tal e como a define a Organización Mundial da Saúde, é a asistencia sanitaria
esencial accesible a tódolos individuos e familias da comunidade a través de medios aceptables para eles, coa
súa plena participación.

Clasificación
Categorías:

A Atención Primaria é o nivel básico e inicial de atención, que garante a globalidade e continuidade da atención
ó longo de toda a vida do paciente, actuando como xestor e coordinador de casos, e regulador de fluxos.
Comprende actividades de promoción da saúde, educación sanitaria, prevención da enfermidade, asistencia
sanitaria, mantemento e recuperación da saúde, así como a rehabilitación física e o traballo social.
Todas estas actividades, dirixidas ás persoas, ás familias e á comunidade, baixo un enfoque biopsicosocial,
préstanse por equipos interdisciplinares, garantindo a calidade e accesibilidade ás mesmas, así como a
continuidade entre os diferentes ámbitos de atención na prestación de servicios sanitarios e a coordinación
entre tódolos sectores implicados.
A atención primaria, que inclúe a abordaxe dos problemas de saúde e os factores e condutas de risco,
comprende a seguinte carteira de servizos comúns da atención primaria:
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Atención sanitaria a demanda, programada e urxente, tanto na consulta como no domicilio do enfermo.
Indicación ou prescripción e realización, no seu caso, de procedementos diagnósticos e terapéuticos.
Actividades en materia de prevención, promoción da saúde, atención familiar e atención comunitaria.
Actividades de información e vixilancia na protección da saúde.
Rehabilitación básica.
Atencións e servizos específicos relativos á muller, á infancia, á adolescencia, ós adultos, á terceira idade,
ós grupos de risco e ós enfermos crónicos.
Atención paliativa a enfermos terminais.
Atención á saúde mental en coordinación cos servizos de atención especializadas.
Atención á saúde bucodental.

Estes son os nosos Servizos de Atención Primaria (SAP) e os centros que os conforman.
SAP As Pontes
SAP Caranza
SAP Cedeira
SAP Fene
SAP Fontenla Maristany
SAP Narón
SAP Ortigueira
SAP Pontedeume
SAP San Sadurniño
SAP Serantes

Temas, Asistencia
Colectivos, Cidadanía e Pacientes

