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NOTA DE PREMSA JUNY 2015 
 
 
El grup de Gestió de la CAMFiC i l’AIFiCC organitzen la XII Jornada de Debat per a Directius 

d’Equips d’Atenció Primària centrada en millorar la gestió clínica  

 

 
CAL MILLORAR LA GESTIÓ DE RECURSOS PERQUÈ LA GESTIÓ 

CLÍNICA TINGUI ÈXIT, BUSCANT QUE SIGUI BONA PER AL 
PACIENT, LA SOCIETAT I A UN COST RAONABLE 

 
 
 
 
Directius de la primària, tant metges de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) com infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 
Catalunya (AIFiCC) s’han reunit per reflexionar entorn a què cal millorar i com fer-ho per 
aconseguir una gestió clínica d’èxit.  
 
La jornada ha centrat el debat sobre com millorar les estratègies per augmentar la qualitat del 
servei que es dóna als ciutadans en un model sanitari que s’ha de basar en la solidaritat, 
l’equitat i la universalitat. 
 
De fet, millorar la qualitat del servei passa perquè la gestió clínica tingui èxit. I  per tenir èxit, 
cal un triple objectiu: que el que es faci sigui bo per al pacient, bo per al conjunt de la societat i 
a un cost raonable. Això segons el Dr. Antoni Peris, soci de la CAMFiC vol dir que “ens calen 
processos de millora de qualitat, perquè sovint es defineixen processos que passen per alt fets 
del dia a dia i, en ser ignorats, poden representar dificultats per a pacients i professionals, 
empitjorant l’accessibilitat o demorant la resolució o bé aportant dades errònies. Però, no 
estem dient que tot es faci malament, estem dient que tot és millorable de manera fàcil”.  
 
Tot plegat ha donat peu a concloure, entre d’altres, que s’ha de treballar la motivació del 
pacient, que l’objectiu del professional de salut ha de ser la persona, que cal sortir més enllà 
de la consulta i apropar-se a la comunitat, que cal potenciar l’empoderament del pacient, és a 
dir, facilitar-li que prengui decisions, que cal millorar la capacitat explorativa a la consulta, i no 
oblidar l’empatia i l’acceptació davant el pacient. 
 
Per portar a terme tot això, la infermera Fina Araque de l’AIFiCC ha aprofitat la presència de 
gerents i directors d’Equips d’Atenció Primària per demanar-los “que s’impliquin perquè els 

seus professionals puguin desenvolupar aquestes millores, ja que es senten molt demandats, 

estressats i amb pocs recursos, cosa que fa que no sempre puguin oferir tot el que saben i 

volen”. 
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Sobre AIFICC 
 
L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació 
científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els 
professionals d'infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva 
professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el 
desenvolupament professional i científic dels seus associats. 
 
Sobre CAMFiC 
  
És la societat científica més important de l’Atenció Primària a Catalunya i reuneix prop de 
4.000 professionals, dels quals la majoria treballen als CAPs de tot el país. Està orientada a la 
formació dels professionals i a la seva actualització clínica, té vocalies per tot Catalunya i uns 
60 grups de treball especialitzats. CAMFiC es va crear ara fa 32 anys en defensa de l’Atenció 
Primària i la medicina de família, amb l’objectiu d’aconseguir una millor salut per a tota la 
ciutadania. 


