
 
 
Els metges de família condicionen els resultats del  Pla de Salut 

a l’existència de recursos suficients 
 
28 nov 011.- La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) es 
felicita per la manera com s’ha dut a terme des de la conselleria de Salut el procés per 
dissenyar el Pla de Salut de Catalunya 2011-15, en especial per la “sensibilitat 
mostrada en comptar amb una àmplia representació de l’Atenció Primària catalana 
pels treballs de debat i elaboració de documents”. CAMFiC creu que els objectius del 
Pla són “plenament assolibles” sempre que es doti l’Atenció Primària catalana dels 
“recursos humans i materials suficients”, igualment, si es dota el primer nivell 
assistencial “d’una capacitat real de gestió de les necessitats del pacient a l’alçada de 
les expectatives que la societat té”. 
 
Pel que fa a assumir més capacitat de resolució en problemes de salut de tipus 
dermatològic, otorinolaringologia i d’altres, CAMFiC considera que caldrà acordar “els 
processos, els tractaments que calen i també les demores amb els especialistes 
corresponents”, fent circular la informació de manera àgil, “amb un ús més intensiu de 
les TIC”, i “dotant l’especialista en medicina familiar i comunitària del lideratge que 
durant anys està reclamant aquest important col·lectiu sanitari”.  
 
Els metges de família catalans es consideren “molt preparats” per assolir nivells més 
elevats de resolució, sempre que es compti “amb els mitjans humans necessaris i es 
reconegui el paper clau de la Primària, sense fer, a més, cap pas enrera en la formació 
i actualització de coneixements clínics”. Aquesta formació, diu CAMFiC, resulta 
“determinant per mantenir l’excel·lència professional que fins ara ha aportat la 
medicina de família al sistema sanitari català”. 
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és la societat 
científica més important en l’atenció primària catalana, i compta amb prop de 4.000 
metges de família associats. Ofereix formació per a professionals sanitaris, informació 
als pacients i s’articula en 37 grups de treball i 9 vocalies territorials a través de tot 
Catalunya. 
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