
 

 

PREMSA  
premsa@metgesdecatalunya.cat 

 

 

 

 

 

 
Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a · 08013 Barcelona · Tel. 93 265 11 77 · Fax 93 265 39 71 · www.metgesdecatalunya.cat 

 

[ NOTA DE PREMSA ] 

 
DEBAT SANITARI 
Metges de Catalunya examina el futur de l’atenció primària en 
una jornada oberta a la professió  
 
 El sindicat pretén promoure un canvi substancial en la identificació dels 

problemes per millorar l’exercici mèdic en el primer nivell assistencial 

 
BARCELONA, 12 DE GENER 2015. La Fundació Metges, del sindicat Metges de Catalunya 
(MC), organitza el proper 12 de febrer, a Barcelona, una jornada d’atenció primària oberta a 
la professió per radiografiar la salut del primer nivell assistencial i examinar les perspectives 
de futur, tres dècades després de la reforma aprovada pel Govern l’any 1985 que va 
comportar la integració de l’atenció preventiva, curativa, rehabilitadora, psicosocial i la 
promoció de la salut comunitària en un nou sistema de treball en equip format per 
professionals sanitaris i no sanitaris. 
 
L’acte, que portarà per títol “Simpòsium d’Atenció Primària a 30 anys de la reforma”, 
tindrà lloc al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), on es 
presentaran 13 ponències dividides en quatre blocs: reforma de l’atenció primària, futur del 
metge de capçalera i de la resta de l’equip assistencial, problemàtica deontològica 
quotidiana i propostes de millora. El simpòsium plantejarà als assistents una reflexió crítica 
sobre l’evolució del sistema d’atenció primària i la seva interacció amb els professionals, 
“per tal de promoure un canvi substancial en la identificació dels problemes que 
redundi en benefici de l’exercici mèdic”. 
 
La convenció s’obrirà amb un anàlisi del passat, present i futur del primer nivell assistencial, i 
posteriorment, es debatran els efectes de la delegació de competències mèdiques a altres 
professionals que poden arribar a posar en dubte el lideratge clínic del facultatiu. A 
continuació, es determinaran els pros i els contres de la reforma de l’assistència pediàtrica i 
es valorarà la cartera de serveis d’odontologia en l’atenció primària. 
 
La segona part del simpòsium se centrarà en els problemes deontològics que planteja la 
identificació i les rutes assistencials dels malalts crònics d’alta complexitat. A més, 
s’abordarà la qüestió del secret professional i la protecció de dades en les consultes 
d’atenció primària, així com la limitació de la incentivació professional per objectius des del 
punt de vista de l’ètica mèdica.  
 
Per últim, s’estudiaran les noves eines de la informació i la comunicació en l’atenció als 
pacients i en les consultes entre professionals, com l’e-CAP o la telemedicina. 
 
La trobada, que està previst que clogui el conseller de Salut, Boi Ruiz, comptarà entre els 
ponents amb Amando Martín Zurro, professor associat del Departament de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i autor del llibre Atención Primaria, obra de 
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referència en llengua espanyola de l’atenció primària i la medicina de família; Joan Gené, 
professor associat del Departament de Salut Pública de la Universitat de Barcelona (UB) i 
exdirector de la Divisió d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS); Dolors 
Forés, presidenta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC); 
Manel Enrubia, president de la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de 
Pediatria; Elies Casals, secretari del COEC; Mercedes Abizanda, presidenta de la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) a Catalunya i Francesc 
Duch, secretari general de MC. 
 
L’assistència a les conferències és gratuïta i els professionals interessats en participar-hi 
s’han d’inscriure telemàticament des del web del sindicat.  
 
45 milions de visites 
L’atenció primària a Catalunya té 369 equips d’atenció primària (EAP) en funcionament, 285  
dels quals (77,2%) estan gestionats per l’ICS i 84 (22,8%) per altres entitats proveïdores, 
segons la memòria del Servei Català de la Salut (CatSalut) de l’any 2013. Aquests EAP van 
realitzar 45.169.472 visites, de les quals un 92,6% es van fer al centre d’atenció primària 
(CAP) i un 3% al domicili del pacient –la resta corresponen a altres tipus de visites no 
presencials.  
 
El 55,9% de les visites van correspondre a dones, tot i que la distribució va variar depenent 
de l’edat. En la població infantil (menors de 15 anys) els nens van generar més visites que 
les nenes (52,2%), mentre que en la població adulta les dones van representar el 57,5% de 
les visites. La mitjana de visites per pacient va ser de 7,9% l’any 2013. 
 
Aquell mateix any, els EAP de l’ICS van fer 36.423.430 visites, un 80,6% del nombre total de 
consultes registrades al primer nivell de l’assistència sanitària. D’aquestes, més de 19 
milions les van realitzar metges de família, 3,6 milions pediatres i un milió odontòlegs. La 
resta de visites van ser ateses per personal d’infermeria i treballadors socials. 
 
L’any 2013 Catalunya tenia 7,8 llocs de treball de facultatius d’atenció primària –incloent 
metges de família, pediatres i odontòlegs– i 6,9 d’infermers per cada 10.000 habitants.  


