
MANIFEST  PER A UN REDREÇAMENT  PROFUND DE L’ATENCIÓ 
PRIMARIA A CATALUNYA 
 
 
En els darrers 15 anys, els metges d’atenció primària de Catalunya hem anat sofrint un 
progressiu deteriorament de les condicions de treball , conseqüència directa d’una  
manifesta manca d’inversió en aquest nivell assistencial. 
   
En les darrers 8 anys, i a excepció de l’anomenat “pla de xoc” de fa uns mesos, encara 
incomplet, no hi ha hagut augment net de metges d’atenció primària a Catalunya. En el 
mateix període, la població s’ha incrementat en més d’un milió de persones. 
 
Cansats d’aquesta situació i davant la greu repercussió que està començant a tenir 
sobre la salut de la població i dels propis metges, 
  
Manifestem que cal un redreçament en profunditat per tal que veiem possibilitat real de 
treballar en condicions  dignes.   
 
Reivindiquem el dret de l’usuari de la sanitat publica a ser atès de manera decorosa i el 
dret del professional a poder fer la seva feina de forma èticament defensable. 
 
Per això, reclamem de l’administració mesures immediates per aconseguir els següents 
punts mínims: 
 
1.-Increment del número de metges i pediatres a l’AP, per tal que el nombre d’usuaris  
     assignats no superi els 1500 per metge de família (1000 per pediatra). 
 
2.-Horaris de consulta que no superin mai més de 25 pacients /dia 
 
3.-Temps per poder dur a terme altres activitats fonamentals com son la formació,   
    la prevenció, l’atenció domiciliaria, la investigació o la docència. 
 
4.-Atenció continuada voluntària i remunerada dignament. 
 
 
Reclamem, doncs, que es materialitzi a curt termini la voluntat, repetidament 
expressada per l’Administració, de dotar l’Atenció Primària dels recursos adequats a 
la seva  importància, tot recordant simplement l’acompliment dels compromisos que es 
van fer servir com arguments electorals pels partits actualment en el Govern . 
 
 
Barcelona, tardor de 2005 
 
SEMG-SEMERGEN- CAMFIC- METGES DE CATALUNYA -  
PLATAFORMA 10 MINUTS – Secció AP SCP - ASSOCIACIÓ CATALANA PER 
LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA. 
 
  


