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Els professionals aposten per un canvi de model
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

L’encaix dels serveis sanitaris i 
socials, amb la fita d’oferir una 
atenció integral i de qualitat, que 
preservi l’equitat, és una preocu-
pació compartida. Per garantir-
ho hem de complir diverses con-
dicions, començant per assegurar 
la continuïtat assistencial, i des-
carregar el pes del lideratge allà 
on convé, sense desviar el centre 
de gravetat.  

Compartir dades i coneixement 
L’atenció primària ocupa aquest 
centre. És l’espai on es materialitza 
l’atenció al pacient, on es produeix 
la connexió del pacient amb el sis-
tema, és des d’on s’han de promou-
re i coordinar les decisions que 
afecten la persona i que exigeixen la 
seva participació i complicitat.  

Si fem pivotar aquest nou esce-
nari en una atenció primària pre-
eminent, ben dotada, que sap 
compartir dades i coneixement de 
manera segura, l’encaix tindrà un 
efecte virtuós. El resultat serà que 
multiplicarem els valors de salut 
i benestar que tots volem per a la 
nostra societat.e

Metges de família: la primària és  
l’entorn per fer-ho possible

pecte per consensuar un diagnòstic 
comú. El treball social incorpora en 
el seu nucli la col·laboració, i hi ha 
experiències de coordinació en el 
territori amb molts anys de trajec-
tòria; ara tenim l’oportunitat de 
cristal·litzar l’entesa sota el parai-
gua d’un nou paradigma, amb un 
marc reconegut per les instituci-
ons que va més enllà de la voluntat 
dels professionals 

El repte d’integrar l’atenció soci-
al i sanitària representa una bona 
ocasió per exercir la nostra capaci-
tat d’aglutinar respostes i el pla in-
terdepartamental de la Generalitat 
incorpora aquest objectiu. Comp-
tant sempre amb tots els agents im-
plicats, el lideratge l’ha d’assumir 
l’administració per garantir el mà-
xim abast, tant de l’atenció primària 
com dels serveis especialitzats. 

Malgrat alguns intents en el pas-
sat, la integració dels serveis socials i 
de salut continua sent el gran repte 
pendent. Un canvi de paradigma pel 
qual apostem amb convicció des del 
treball social per ser capaços de do-
nar, conjuntament, respostes perso-
nalitzades amb visió integral.e

Treballadors socials: visió integral, 
respostes personalitzades

D ivendres vinent s’ha 
convocat a Barcelona 
una important reu-
nió per abordar el pa-
per dels cuidadors i 

cuidadores a Catalunya. Una jor-
nada liderada per diverses enti-
tats preocupades per la salut dels 
pacients i per l’atenció integral a 
les persones, com ara CAMFiC i 
AIFICC, i en què es tractarà 
aquest debat que planteja la Tau-
la del Tercer Sector.  

Poder harmonitzar l’atenció 
social i l’atenció sanitària és un 
dels objectius que tenim per asso-
lir, tot buscant una millor quali-
tat de vida de la ciutadania, en si-
tuacions com ara de dependència, 
malaltia crònica difícil, o per què 
cal atendre una persona que pre-
senta allò que definim com a al-
ta complexitat, que hauria d’equi-
valer a alta dedicació cap a la per-
sona. 
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DOLORS FORÉS

Els serveis socials i els de 
salut tenim un objectiu 
comú: l’autonomia de la 
persona, la salut en la 
seva accepció més àm-

plia i el desenvolupament del ben-
estar social. Com a professionals de 
l’atenció a les persones compartim, 
a més, un enfocament: posar les 
persones al centre de la nostra tas-
ca. No es tracta d’oferir un catàleg 
de recursos des de diferents àmbits, 
nivells administratius i instituci-
ons, sinó de donar a cada persona la 
millor resposta possible. 

Partint d’aquesta manera d’en-
tendre la nostra funció, la visió glo-
bal de les necessitats només és pos-
sible des del coneixement i el reco-
neixement mutu dels diferents 
professionals. És a partir d’aquest 
acostament que podrem sumar sa-
bers i millorar la nostra intervenció, 
cooperant des de les especificitats 
de cadascú amb compromís i res-
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