
 
 
 
 
En relació al Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Comunitària, la Junta de la CAMFiC vol fer 
palesa la seva preocupació pel cessament dels seus Directors i per la falta de continuïtat de la 
comissió assessora especifica, és a dir la dels companys  que varen fer les propostes inicials 
del document. Creiem que el PIAPiSC està abandonant les idees inicials que es varen 
presentar, que considerem essencials i que en definitiva són: 
 
- Participació directa dels ciutadans en la definició de les seves necessitats de salut. 
 
-Integració de l’atenció social i sanitària a la comunitat per l’atenció als pacients crònics i 
depenents. 
 
- Catsalut responsable de la salut de la població ordenant els recursos del territori. 
 
- Gestió dels serveis d’atenció primària des de la pròpia Atenció Primària i no des d’altres 
nivells o estructures, especialment entitats amb interessos hospitalaris sense competències al 
territori. 
 
- Lideratge clínic a la comunitat, enfront de qualsevol lideratge només polític o institucional. 
 
- Lliure elecció d’especialistes i d’hospitals assessorada pels professionals 
d’atenció primària com a mesura per garantir la qualitat i la seguretat dels serveis hospitalaris. 
 
Tot això orientat a millorar la qualitat i la capacitat de resolució de l’Atenció Primària i fet des 
del consens dels professionals i de totes les entitats proveïdores del país. 
 
Entenem que en el temps que ha transcorregut des de l’inici s’hagi passat ja de la fase més 
estratègica a la més operativa, a la qual donem tot el nostre recolzament. Ens preocupa el 
canvi tant important de cultura i d’organització sociosanitària que per a tots suposa el 
PIAPiSC, -i que com molts bé han dit sobrepassa l’actual àmbit de l’Atenció Primària- es quedi 
coix sinó se segueix comptant amb l’assessorament dels professionals que l’han fet possible. 
 
També ens preocupa, sense que això vulgui dir que no siguem conscients de les dificultats 
econòmiques, l’escassa o nul·la dotació econòmica prevista per al seu desenvolupament, i que 
aquest sigui un altre motiu del seu fracàs. 
 
A aquest Pla s’hi han dedicat moltes hores i il·lusions per molts professionals i per moltes 
institucions, entre elles el mateix Departament, i creiem que són necessaris tots els esforços 
per tirar-lo endavant. 
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