
 

 

 

 

La principal Societat científica de l’Atenció Primària trasllada als partits polítics les 
línies vermelles de la sanitat catalana 

 

LES DEMANDES DELS METGES DE FAMÍLIA CATALANS 
DAVANT LES ELECCIONS DEL 27-S 

 

Setembre 2015. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), 
que representa els metges i metgesses de família de l’Atenció Primària (més de 4.000 
socis), s’ha dirigit per escrit als partits polítics catalans per fer-los arribar els principals 
requeriments que han de garantir l’assistència sanitària de qualitat i amb la màxima 
eficiència els pròxims anys. La presidenta de CAMFiC, Dra. Dolors Forés, explica que 
la clau que pot assegurar l’èxit de la sanitat catalana és “desenvolupar el sistema 
sanitari sobre un eix central, que ha de correspondre necessàriament a l’Atenció 
Primària”, i considera fonamental “augmentar-ne el nivell de resolució, atorgar-li més 
competències i garantir-ne una correcta dotació pressupostària i de personal”. 

Les propostes de CAMFiC es refereixen tant a cuidar i potenciar la tasca dels 
professionals, especialment en el nou escenari de la cronicitat, com a transformar els 
models de gestió del sistema. A més, es considera l’Atenció Primària com l’entorn que 
ha de coordinar àrees tan importants com l’atenció domiciliària i el seguiment i atenció 
a persones amb necessitats socio-sanitàries, que cada cop en són més. 

Aquest és el decàleg que CAMFiC ha traslladat als partits, tant els de representació al 
Parlament com als principals que concorren a les eleccions del 27-S: 
 
1. Defensem un sistema sanitari públic, de qualitat, universal i pagat per impostos. 
 
2. Per tal de garantir un sistema sanitari equitatiu, just i sostenible, s’ha de potenciar 
l’Atenció Primària perquè sigui el veritable eix del sistema sanitari català, d’acord amb 
les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització per la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, que figuren en les seves definicions de 
sistemes sanitaris sostenibles i eficients. 
 
3. Per aconseguir els punts anteriors, cal augmentar el pressupost assignat a l’Atenció 
Primària respecte als darrers 3 anys. Els professionals de l’Atenció Primària són la 
nostra tecnologia basada en les persones, cabdal per a l’accessibilitat, la continuïtat i 
longitudinalitat del nostre sistema sanitari. 
 
4. L’Atenció Primària ha d’augmentar el nivell de resolució i assumir noves 
competències, dotant-la dels recursos humans i econòmics necessaris. 
 
5. L’atenció domiciliària ha d’estar liderada des de l’Atenció Primària. 



 
6. Reforçar el paper dels professionals sanitaris de l’Atenció Primària com a referents i 
coordinadors dels serveis socio-sanitaris relacionats amb el malalt crònic. 
 
7. Establir una gestió específica de l’Atenció Primària amb pressupostos i gestors 
diferenciats, separada de la gestió hospitalària en totes les entitats. 
 
8. Cal cuidar tots els professionals de la salut ja que són bàsics per aconseguir el 
sistema sanitari de qualitat que volem. 
 
9. S’ha de promoure la desmedicalització del sistema, empoderant els pacients, 
promovent que tots els professionals de la sanitat pública de Catalunya treballem amb 
les mateixes guies clíniques, amb els mateixos estàndards de qualitat de prescripció 
farmacèutica i incorporant totes les recomanacions de la plataforma Essencial. 
(http://essencialsalut.gencat.cat/ca/) 
 
10. Potenciar tot el que ens aporten les TIC: carpeta de salut, teleconsultes, 
comunicació entre nivells assistencials, etc. 
 
 
Què és la CAMFiC? 
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és una associació 
científica i professional de metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària en 
l’àmbit de Catalunya, fundada l’any 1983. Està federada a la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) i forma part de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB). En l’actualitat té més de 
4000 socis i 45 grups de treball. 

La finalitat de la CAMFiC és assolir l’excel·lència de l’Atenció Primària de Catalunya 
mitjançant aquestes estratègies: Promoure i fomentar els principis de l’Atenció 
Primària de Salut,  l’avenç i el progrés de l’especialitat de Medicina Familiar i 
Comunitària (MFiC) i a través d’organitzar activitats de caràcter professional, formatiu i 
de recerca. 

 
 
 
Més informació:  www.camfic.cat 
 
 
 
 
 
Per més informació:  Premsa CAMFiC 
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