Benvolgut/da col·legiat/da,
Des de 2014 l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, va promoure un
projecte interdisciplinari en l‘àmbit de la Promoció de la Salut amb l’objectiu d’apoderar els/les
professionals sanitaris i sanitàries de la província de Girona en aquest àmbit.
Els objectius específics d’ aquest projecte, en el qual col·laborem els Col·legis Professionals de
Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Psicologia i Veterinària de la província de Girona,
són la de promoure aquelles actituds professionals envers l’adquisició d’hàbits i comportaments
saludables en la població i en el propi col·lectiu professional, l’actualització de coneixements i la
millora de les habilitats en Promoció de la Salut dels/de les col·legiats/des.
En aquest marc, iniciarem en breu un estudi de recerca per tal de comprendre millor els factors
que influencien l’aplicació de la Promoció de la Salut per part dels/de les professionals d’aquests
col·lectius i recollir propostes d’intervenció per a potenciar-ne l’aplicació en la pràctica diària
professional.
Es tracta d’un estudi de recerca transversal, de tipus qualitatiu, a través del desenvolupament
de grups focals que es realitzaran amb professionals de cadascun dels col·lectius esmentats
durant aquest proper any 2017.
Les entrevistes grupals, en les quals participaran vuit professionals del mateix col·legi, es
portaran a terme durant una hora i mitja i tindran lloc en les respectives seus col·legials.
Els/les participants de cada grup seran escollits/des de manera intencional, per tal que hi siguin
representats professionals de diferents àmbits i llocs de treball.
Aquesta informació contribuirà a establir futurs plans d’acció en polítiques de Promoció de la
Salut, tant des dels propis col·legis professionals com des d’un punt de vista multidisciplinari, i
vehicular noves estratègies de difusió, apoderament dels/de les professionals i establiment de
xarxes entre els diferents actius per a la Promoció de la Salut.
És per això que agraïm per avançat la vostra atenció i us demanem que considereu la
importància de la vostra possible col·laboració en cas que sigueu escollits/des per a formar part
de l’estudi.
Tots aquell/es professionals que sigueu seleccionats/des, sereu contactats/des durant els
mesos de Febrer i Març del 2017, a través del número de telèfon que consta en el vostre col·legi
professional.
No dubteu en expressar-nos qualsevol dubte o demanar-nos informació addicional.
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En cas que no vulgueu rebre més informació del Grup de Promoció de la Salut del nostre col·legi,
feu-nos-ho saber per correu electrònic en el decurs d’aquestes properes dues setmanes per tal
que no us tornem a enviar cap més notificació d’aquest grup.
Atentament,
Col·legi Oficial d’Infermeres de Girona
Grup de Promoció de la Salut
Girona, a 8 de febrer de 2017
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