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consulta obeRta 

 
orgull pels professionals de l'Atenció Primària 
CAMFiC . Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
 

 
 

Ja hi tornem a ser, nova epidèmia de grip, com cada any, i nous col·lapses en els                 

diferents dispositius assistencials. També les notícies de cada any en relació a la             

saturació dels centre d'urgències en els mitjans generalistes i la història de sempre: cal              

potenciar el paper de l'Atenció Primària, però sense que acabi de concretar-se res en              

ferm. 

 

Vivim en un cicle constant i etern en relació a aquest tema: estiu, col·lapses per               

onada de calor i no cobertura de personal per vacances, tardor se'ns oblida que hem               

passat calor i arriba l'hivern i els col·lapses per virus diversos, tranquils que arriba la               

primavera i com que la sang altera se'ns oblida tot de nou i tornem a començar la roda...                  

Ningú s'ha parat a pensar, o sí, que poder el problema és que els equips d'Atenció                

Primària, de qui tothom se'n recorda a l'estiu i a l'hivern, de base ja estan treballant al                 

límit de la seva capacitat i que en èpoques de major repunt assistencial acaben per petar,                

literalment parlant. 

 

Sigui com sigui, al darrera de tot plegat hi trobem els professionals de l'Atenció              

Primària, compromesos com ningú amb el pacient. Des de la CAMFiC volem fer un              

reconeixement a tots els metges i metgesses de família i per extensió a la resta de                

professionals de l'Atenció Primària, que dia a dia es deixen la pell per atendre als seus                

pacients, això sí, sense oblidar que cal ser crític i ens calen propostes innovadores de               

veritat per sortir d'una vegada per totes de la situació en la que ens trobem. Es per això                  

que volem recuperar el COMPROMÍS COM A METGE/ESSA de Família: 

 
DEDICACIÓ 

...fent de l'atenció a la seva salut el centre del 
meu interès professional 
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LLEIALTAT 
...donant-li informació clara i sincera dels seus 
problemes de salut, les opcions, riscos i beneficis 
previsibles i el meu consell, atenent les seves 
necessitats i creences 
 
 

RESPECTE 
...respectant la seva dignitat, el seu dret a decidir, 

la seva intimitat i guardant secret de la informació 
que conec de la seva persona 

 
 

PROXIMITAT 
...tractant-lo amb calidesa, estimació i cortesia, 
procurant comprendre les seves emocions i 
mantenir la serenitat en els moments difícils 

 
 

PRUDÈNCIA 
...no actuar sense informació adequada, ni 

recomanant accions poc provades, d'utilitat o 
seguretat dubtosa o que aportin més risc que 

benefici 

 
 
EQUITAT 
...tractant tothom amb el mateix interès i fent bon 
ús dels recursos de que disposo pel conjunt dels 
ciutadans 
 

 
HONRADESA 

...mantenint els meus coneixements al dia, 
consultant quan calgui un altre professional de 

confiança, i evitant que altres interessos 
personals alterin aquest compromís 
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PER LLEGIR MÉS

 

Són algunes lectures destacades que s'han publicat en relació a la saturació dels             

serveis d'urgències pel virus de la grip, en un sentit i en l'altre. Si teniu més material que                  

pugui ser d'interès, el podeu compartir a les xarxes utilitzant l'etiqueta           

#capçaleraCAMFiC. No dubteu en compartir tot allò que considereu interessant! 

 

Josep Martí. La millora de les urgències dels hospitals no està només als hospitals              

[Internet] Diari de la Sanitat; 14 Des 2016. [Data de consulta 26 Gen 2017] Disponible a: 

 http://diarisanitat.cat/la-millora-de-les-urgencies-dels-hospitals-no-esta-nomes-als-hospitals/  

 

Javier Padilla. 7 medidas anticolapso sanitario que no tienen nada que ver con las              

urgencias de los hospitales [Internet] Blog Médico Crítico; 11 Gen 2017. [Data de             

consulta 26 Gen 2017] Disponible a:  

http://medicocritico.blogspot.com.es/2017/01/7-medidas-anticolapso-sanitario-que-no.html 

 

Nota de premsa. Amb el pressupost 2017 revertim un 37% les retallades en salut              

[Internet] web Departament de Salut; 18 Gen 2017. [Data de consulta 26 Gen 2017]              

Disponible a: 

http://salutweb.gencat.cat/ca/actualitatnw/nota-premsa/?id=297401 

 

FoCAP. Ai, la grip! Un any més ens fa escac i mat [Internet] Blog del FoCAP; 17 Gen                  

2017. [Data de consulta 26 Gen 2017] Disponible a: 

https://focap.wordpress.com/2017/01/17/ai-la-grip-un-any-mes-ens-fa-escac-i-mat/#more-4710 

 

Notícia324. Salut destinarà més recursos a l'Atenció Primària per alleugerir          

urgències [Internet] portal324; 22 Gen 2017. [Data de consulta 29 Gen 2017] Disponible             

a: 

http://www.ccma.cat/324/salut-destinara-mes-recursos-a-latencio-primaria-per-alleugerir-urgencies/n

oticia/2769115/ 

 

Xavier Bayona. Mejorar las urgencias y los servicios del territorio: defragmentando           

el sistema [Internet] Avances en Gestión Clóinica; 27 Gen 2017. [Data de consulta 29              

Gen 2017] Disponible a: 
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http://gestionclinicavarela.blogspot.com.es/2017/01/mejorar-las-urgencias-y-los-servicios.html 

 

 

ADHEREIX-TE AL COMPROMÍS 

 

Fa uns anys, el Grup d'Ètica de la CAMFiC va iniciar l'elaboració del document              

que t'adjuntem. Després d'un llarg procés de participació i reflexió, es va aprovar per              

l'assemblea de socis -a la Seu d'Urgell el 2005- i ara te'l podem oferir.  

 

Amb el "Compromís del metge de família" volem explicitar als ciutadans el nostre             

compromís professional amb tots i cadascun d'ells.  

 

Un compromís que:  

ens identifica com a col·lectiu,  

ens fa més propers, més humans,  

ens motiva, ens dóna moral, ens obliga.  

 

Un compromís que explica breument quins són els valors amb què volem orientar             

la nostra pràctica quotidiana.  

 

Si et vols comprometre, adhereix-te a aquests valors, fes-los teus, comparteix-los           

amb els companys, explica'ls i, sobretot, aplica'ls en la teva consulta.  

 

 

contacte
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informans@camfic.org 
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