
 
 

La Junta de la CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i 

Comunitària) reunida el passat dia 10 de gener acorda fer pública la 

seva posició en relació als aconteixements que estan succeint a Madrid, en 
relació a les iniciatives de la “Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y 

Comunitaria “ i a les accions en contra de l’anomenat “Plan de medidas de 

garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad 
de Madrid”, promogut per la Comunitat madrilenya. 
 
 

 La CAMFiC es solidaritza amb els professionals i directius d'Atenció 

Primària a la Comunitat de Madrid. 

 La CAMFiC insisteix que retirar recursos en un nivell assistencial que 

sovint està infradotat va en detriment de les necessitats de salut de 
la ciutadania, i a la llarga suposa més despesa per al sistema sanitari 

en el seu conjunt. L’Atenció Primària deuria de ser, en aquests 

moments de dificultats de recursos, l’element mes important a 
preservar i potenciar per part dels dirigents de la sanitat. 

 CAMFiC desmenteix que el model català d'atorgar la gestió d'alguns 

centres d'AP als professionals tingui a veure amb el que està valorant 
l'administració madrilenya . Qualsevol iniciativa que tingui present la 

participació dels professionals assistencials en la gestió i organització 

dels centres d’atenció primària es una mesura encertada que millora 

significativament el resultats assistencials i la satisfacció dels 
pacients. 

 CAMFiC confia en una solució acordada entre les parts, en benefici del 

pacient de l'atenció primària, que troba en aquest nivell assistencial 
l'acompanyament i cura integral necessaris, amb alts nivells 

d'eficiència i capacitat de resolució, en especial amb malaltia crònica, 

la que més recursos exigeix al sistema de salut. 
 CAMFiC creu que la implantació de mesures d’innovació en la gestió 

dels centres sanitaris de la Comunitat deuen de passar per una 

negociació transparent amb l’acceptació clara de l’important paper 

que desenvolupen els professionals de la sanitat publica en la 
prestació dels serveis. 

 CAMFIC creu que les institucions i organitzacions que gestionen la 

sanitat publica deurien de ser empreses sense cap ànim de lucre, 
amb control i avaluació del servei donat, i de la seva gestió, realitzat 

per part de la pròpia Administració, d’una forma transparent i publica. 
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