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Ja	dins	del	sistema	sanitari	(20%)	hem	de	
considerar	que: 

•  Els	sistemes	sanitaris	basats	en	una	AP	forta	
obtenen	millors	resultats	en	salut,	provoquen	
menys	danys,	són	més	equitatius	i	a	un	menor	
cost 

•  El	nivell	que	menys	medicalitza	és	l’atenció	
primària.	Molt	menys	que	l’atenció	
especialitzada	i	la	hospitalària	 

•  Els	sistemes	de	salut	basats	en	especialistes	i	
hospitals	són	nocius	per	la	salut	i	molt	més	cars	
(inassumibles?¿) 

•  Per	tot	això	l’atenció	primària	no	agrada	al	
mercat,	perquè	és	la	que	menys	negoci	origina	
i	el	pal	de	paller	dels	SS	públics.	 



Un	SS	en	el	què	l’Atenció	Primària	(AP)	constitueix	l’eix	vertebrador	de	
tota	la	seva	activitat 

Un	SS	en	el	què	l’AP	és	la	porta	d’entrada		i		es	responsabilitza	de	la	salut	del	pacient,	de	
les	seves	famílies	i	de	la	comunitat,	pren	decisions	compartides	amb	les	persones	que	
atén,	i	dirigeix-acompanya	els	pacients	per	la	resta	d’estructures	del	SS 

Un	SS	que	prestigia	i	dota	econòmicament	la	seva	AP	amb	els	
recursos	suficients	perquè	pugui	fer	les	seves	funcions 

Un	SS	que	s’enfoca	a	l’atenció	individual,	als	condicionants	socials	i	a	
l’educació	per	la	salut 

Què	entenem	per	un	sistema	sanitari	
primarista?	 
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Per	què	la	Marea	Blanca	defensa	un	sistema	sanitari	
primarista?: 

• Només	l’AP	proporciona	una	comprensió	global	de	les	necessitats	de	salut	i	un	
coneixement	de	l’entorn	i	de	les	condicions	de	vida,	elements	bàsics	per	establir	les	
intervencions	més	adequades 

• Si	no	és	primarista	el	SS	públic	és	nociu	per	a	la	salut	individual	i	col·lectiva	de	la	
població.	Els	sistemes	hospitalocèntrics	i	aquells	en	què	l’atenció	especialitzada	és	
l’eix	del	sistema	produeixen	dany	en	la	salut	individual	i	col·lectiva	

•  	Volem	revertir	els	efectes	de	les	polítiques	neoliberals	que	tenen	interès	en	la	
comercialització	de	la	salut	i	l’obtenció	de	beneficis	medicalitzant-nos	la	vida	i	amb	
l’ús	massiu	de	tecnologia	i	fàrmacs	

• Un	SS	públic	només	és	possible	i	viable	si	té	una	AP	forta	i	ben	desenvolupada	

• Defensem	un	SS	en	el	què	les	persones	i	les	poblacions	(no	les	malalties)	en	siguin	el	
centre	i	l’objectiu	

• Defensem	que	el	dret	a	la	salut	és	un	dels	drets	humans	bàsics	i	fonamentals	i	que	
per	tant	ha	de	ser	universal	per	a	totes	les	persones	
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Acudir	a	un	nivell	del	SS	que	no	és	l’adequat	per	la	malaltia	que	patim	es	dolent	 
per	la	salut 

L’atenció	hosp
italària	està	so

bredimensionada 

El	negoci	de	la	salut	ens	vol	a	totes	malaltes	i	
polimedicades 

En	els	sistemes	de	salut,	l’atenció	primària	i	els	especialistes-hospitals	tenen	rols	

complementaris.	El	repte	és	coordinar-los	sense	permetre	que	l’un	domini	l’altre 



Els	hospitals	i	els	especialistes	estan	orientats	a	les	malalties	i	haurien	de	tractar	
malalties	greus,	poc	freqüents	o	que	necessiten	tractaments	quirúrgics	o	altament	
tecnificats 

L’atenció	primària	s’orienta	a	la	persona	i	la	seva	salut	i	a	la	
salut	de	les	poblacions 

Quan	els	especialistes	i	hospitals	intervenen	en	un	
patiment	que	no	els	pertoca	incrementen	els	danys	i	els	
costos 

Quan	més	especialistes	ens	visitin	més	proves,	més	

intervencions,	més	fàrmacs	i	més	costos,	i	més	risc	de	

danys 

Per	sobre	d’un	cert	nivell	d’oferta	d’especialistes,	

quants	més	especialistes	hi	ha	per	població,	pitjors	

són	els	resultats 

Les		poblacions	amb	major	disponibilitat	de	metges	d’atenció	primària	
tenen	poblacions	més	sanes 



3.1.	Com	ha	de	ser	una	Atenció	Primària	
forta? 

3.1.	Com	ha	de	ser	una	Atenció	Primària	
forta? 

3.1. Com ha de ser una Atenció 
Primària forta? 

Reconeixement,	prestigi	i	ben	finançada	 





Humana,	narrativa,	empàtica,	
acompanyant,	apoderadora	del	pacient	:	
centrada	en	les	persones 



Que	sigui	porta	d’entrada	i	
tingui	capacitat	de	
resolució	i	de	gestió	de	tot	
el	procés	assistencial	 
(llistes	d'espera,	serveis	
que	han	d’intervenir..) 



Capacitat	per	atendre	tot	tipus	de	necessitats	de	
salut,	allà on es trobi la persona,  

tant de caràcter urgent com ordinari 



Quatre	dimensions	característiques Quatre	dimensions	característiques 

LONGITUDINALITAT ACCESSIBILITAT	 

INTEGRALITAT	 COORDINACIÓ	 

Quatre	dimensions	característiques 



3.2.	Què	no	és	un	Sistema	Sanitari	
primarista?	 

!  El que fa dels serveis d'urgència hospitalaris la porta d'entrada 

!  El que prioritza les inversions i despesa hospitalàries 

!  El que diposita el saber i el poder en la medicina especialitzada 

!  El que difumina la responsabilitat de la coordinació de l'atenció (diferents 
unitats de crònics, PADES..) 

!  El que no considera l'AP l'eix  coordinador de les activitats del territori 

!  El que estableix estructures de primera consulta fora de l'AP (061, ASSIR..) 

!  ….... 
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IMPORTANT	! 

"  Que cada persona tingui referents assignats 

"  Promoció, prevenció, assistència, rehabilitació 

"  Acompanyament i suport 

"  Els referents són responsables de l’atenció a: 

-  Tots tipus de necessitats de salut 

-  En totes les edats 

-  Al CAP o a domicili 

-  Consulta ordinària i urgent 



4.1.	Equips	i	professionals	 

!  Metgesses/metges/pediatres 

!  Infermeres/infermers 

!  Auxiliars d’infermeria 

!  Odontòlegs/ues 

!  Treballadores/rs social 

!  Personal de Gestió  

!  i Serveis (GiS) 



4.2	Professionals	i	equips	de	suport 

"  PADES, ASSIR, ESIC 

"  L’atenció secundària (Especialitats)  

NO SÓN MEMBRES DELS EAP, DÓNEN SUPORT 

ÀGIL A PETICIÓ DE L’AP 

INTERVENCIÓ I RETORN DEL PACIENT 

LLISTES D’ESPERA GESTIONADES PER AP 



4.3.	Dotacions,	condicions	de	treball	i	
sobrecàrrega 

Recuperació de 1000 metgesses, 1000 infermeres i 1000 
administratives 

Cupos raonables: entre 1500-1700 persones 

Desburocratització 

Reducció de precarietat laboral 

Conciliació familiar 



4.4.Direcció	i	gestió	dels	EAP 

" Un equip, una direcció. Abolició de les UGAP 

" Direccions democràtiques, properes a profesionals, 
coneixedores de la població, que escoltin, que 
resolguin… 

" Àmplia participació dels professionals en 
l’organització de consultes, agendes, horaris, 
objectius, recursos.. 

" Revisió Direcció per Objectius (DPO) 



4.5.	Formació	i	relacions	amb	la	indústria	 


