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Definició del grup:
Donada l’alta prevalença de la diabetis ,les prediccions de futur, i coneixent la importància del
seguiment dels pacients amb aquesta patologia des de l’atenció primària de salut (AP salut), es crea
el grup de treball de diabetis amb la finalitat de liderar les activitats infermeres relacionades amb la
prevenció de la diabetis i de les seves complicacions, assistència a les persones amb diabetis,
docència i investigació en l’àmbit de l’AP salut, esdevenint l’eix de referència dins el mateix, i fora , en
temes relacionats amb les cures infermeres en diabetis.
Donades les característiques de la patologia, els objectius del grup es contemplen a llarg termini i
evolucionant a mesura que es creïn les necessitats fins la consolidació del mateix com a grup de
treball referent per a la infermeria familiar i comunitària i d’altres.

Objectius:
1- Donar a conèixer les novetats i els avenços que van sorgint en referència a la Diabetis dins
l’àmbit infermer de l’Atenció Primària. (ús de noves tecnologies, contacte amb societats
científiques, noves guies de pràctica clínica…..)
2- Donar suport i promoure línies d’investigació en relació a la diabetis i l’AP de salut (
protocols, recomanacions basades en l’evidència científica)
3- Contribuir a la millora assistencial en l’atenció a la persona amb diabetis des de l’Atenció
Primària de Salut donant suport als professionals infermers, impartint activitats formatives
dirigides a socis i a professionals d’infermeria d’AP (atenció estructurada al pacient d’acord
amb l’evidència existent, elaboració de guies, cursos, jornades d’actualització…)
4- Coordinació amb d’altres societats (científiques o no) per a la realització d’activitats.
5- Participar activament en “foros” relacionats amb la diabetis, estimulant la participació activa
de la infermeria de primària i destacant el seu paper central d’acompanyament en l’evolució
de la persona amb diabetis i promovent la utilització de les TIC.

