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Comentaris generals

El document tal com està plantejat l’entenem més com un Pla estratègic del 

Departament de Salut i no com un veritable Pla de Salut. Suggerim canviar-li el nom 

o explicitar a la introducció aquest aspecte. El “pla de salut”  s'organitza en tres 

eixos: els programes de salut (9 pàgines), la transformació del model d'assistència 

(34 pàgines) i la modernització del model organitzatiu (32 pàgines).

En tot el document es fa referència als termes atenció primària, atenció 

especialitzada i alta especialització. Aquesta terminologia no té en compte que els 

professionals mèdics de l’atenció primària són especialistes (medicina de família, 

pediatria) i que els professionals d’infermeria també estan anant cap a la 

progressiva especialització (infermeria familiar i comunitària, pediàtrica, salut 

mental, llevadores), per tant proposem que s’utilitzi la terminologia acceptada en el 

mon anglosaxó i d’àmplia acceptació acadèmica internacional (primary, secundary i 

tertiary health care).

En el document es fa una breu referència a la recerca ( pàgina 170) però no es diu 

res de la docència, oblidant la importància que té en l’assoliment dels actuals 

excel·lents resultats. Proposem fer referència a la formació de professionals sanitaris 

i a la formació sanitària especialitzada fent èmfasi en la necessitat de potenciar la 

formació de professionals d’atenció primària per millorar l’actual proporció en el 

sistema MIR i EIR totalment desfavorable a aquest nivell assistencial.

A diferència dels anteriors Plans de Salut en aquest no hi consta el nom dels autors. 

Cal que es facin públics els autors i coordinadors per un criteri de transparència.



En els grups de treball on es va presentar i discutir el document provisional hi van 

estar presents nombrosos representants d’empreses farmacèutiques i propietaris 

d'oficies de farmàcia. En la fase d’elaboració d’un document de planificació sanitària 

com és aquest no hi hauria de participar cap entitat ni persona que tingués conflicte 

d’interès entre el contingut del document i la seva activitat empresarial. Aquest fet 

fa encara més important que es facin públics els noms (i càrrecs) de les persones 

que han participat en l’elaboració del Pla de Salut

 

Punt de partida

A la pàgina 64 quan es parla d’eficiència es fa menció a l’augment de la despesa per 

persona assignada a l’atenció primària en el període 2005-2008 sense fer cap 

referència ni comparar la dada amb l’increment de la despesa hospitalària que ens 

els últims anys ha crescut molt per sobre de la despesa en atenció primària. 

A la pàgina 66 es fa referència a l’alt nombre d’especialistes respecte als metges de 

família (una vegada més s’ignora que els metges de família també són especialistes) 

i es dona la dada que a Catalunya hi ha 0,8 metges de família per 1000 habitants en 

front a 1,9 especialistes. S’afirma que la proporció d’”especialistes” és alta respecte 

als països de l’OCDE però  no es parla en lloc de cap mesura per corregir aquesta 

anomalia.  Aquesta dada demostra clarament que el nostre sistema de salut és 

clarament hospital centrista i el Pla de Salut n’ignora la importància i no empren cap 

mesura per corregir aquesta disfunció.

L'anàlisi del context es planteja de manera superficial i incompleta. Oblida un 

element importantíssim en les causes de la “competitivitat de costos”  del sistema 

com és el baix cost de la ma d'obra (sous dels professionals). Si bé parla de la 

necessitat d’augmentar l’eficiència del sistema, i fins i tot quantifica entre el 20 i el 

40% els recursos malgastats, no fa una anàlisi en detall per identificar aquest 

malbaratament i buscar-hi solucions.

En l’apartat de reptes cita un creixement constant de la demanda, cosa que en sí 

mateixa no és certa, i en canvi no introdueix  problemes de salut als que haurem de 



fer front com poden ser l’augment de certes problemàtiques i malalties a 

conseqüència de la crisi econòmica i els efectes adversos als medicaments que se 

situen entre les primeres causes de mortalitat de la nostra població. 

Els objectius de salut que es marca no estan fonamentats ni explica com es volen 

aconseguir. Els determinants de salut de caràcter social, ambiental, econòmic, 

cultural o de gènere només fan una petita aparició en el projecte 1.2 referent a 

potenciar la salut pública.

Defineix el Servei Català de la Salut com a “asseguradora pública”. Això suposa un 

canvi de concepció del sistema públic de salut, en contra de la Llei General de 

Sanitat i de la pròpia Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya.

Línies d’actuació

1. Objectius i programes de salut.

Plans directors: cal més presencia i protagonisme de l’atenció primària. Els Plans 

Directors s’han fet des d’una visió totalment hospital centrista i la participació de 

professionals i gestors d’atenció primària ha estat marginal. Si no es compta amb el 

compromís i la implicació de l’atenció primària fracassaran. 

2. Un sistema més orientat als malats crònics.

Processos clínics integrats per vuit malalties: no es fa menció a l’atenció 

primària quan la seva actuació en les 8 malalties prioritzades és clau i molt més 

eficient que si es tracten des de l’atenció secundaria. Evitar hospitalitzacions en 

aquestes patologies depèn principalment d’un bon funcionament de l’atenció 

primària on s’aborden integralment amb la persona/ciutadà/malalt com a centre. No 

existeixen malalties sense persones malaltes i les persones amb malalties cròniques 

en tenen pràcticament sempre 2, 3 o fins a 4 o més malalties de les 8 prioritzades i 

per tant considerem una greu errada (ineficient i poc resolutiva) abordar aquestes 

patologies per separat com es posa de manifest en el document. 



Potenciar els programes de protecció i promoció de la salut: una vegada més 

no es fa referència a l’atenció primària que en aquest camp té un paper cabdal i 

tampoc es fa cap referència al paper d’infermeria. 

Potenciar l’autoresponsabilització dels pacients i cuidadors: cal demostrar 

amb evidència científica si realment les experiències de pacient expert realitzades 

d’una manera no experimental i tutelada son eficients i aporten valor afegit. Sembla 

temerari implantar el programa com a línia central. Proposem prioritzar actuacions 

sobre els cuidadors realitzades des dels EAP per metges i infermeres de família i una 

implantació molt limitada del programa de pacient expert en diferents entorns abans 

de la seva generalització.

Desenvolupar alternatives assistencials: d’acord amb participar activament des 

de l’atenció primària en les mesures que impliquin reduir els ingressos hospitalaris 

però amb la dotació suficient de recursos per l’atenció primària. Una part de l’estalvi 

generat en la reducció d’ingressos i urgències hospitalàries ha de revertir en els EAP.

Desplegar programes territorials d’atenció a pacients crònics complexos: 

cal fer-ho des de l’atenció primària identificant els pacients (estratificant-los) i 

incentivant el seu bon control i la correcta coordinació amb l’atenció secundària.

Implantar programes d’us racional del medicament: potenciar l’autoritat del 

metge de família com el responsable de la medicació i el paper consultor de 

l’atenció secundària. Cal no finançar medicaments que no han demostrat clarament 

la seva superioritat als existents. No parla de descatalogar determinats fàrmacs o 

dels criteris per a catalogar-ne de nous. El paper de les oficines de farmàcia s’ha de 

centrar en una correcta dispensació i suport al pacient crònic (per exemple blisters).

3. Un sistema integrat més resolutiu.

Millorar la resolució a l’atenció primària: incloure a més de l’aparell locomotor, 

l’oftalmologia, la dermatologia, l’ORL i la salut mental les 8 malalties prioritzades a 

l’apartat anterior ja que són d’alta prevalença a l’atenció primària i el seu impacte 

sobre la despesa i la morbi-mortalitat és major. Cal establir mecanismes de 

comunicació bidireccionals actualment no resolts. Habitualment no hi ha resposta



 escrita des de l’atenció secundària a les interconsultes de l’atenció primària. Cal 

reforçar l’autoritat del metge de família com a referent médic principal del pacient 

crònic i potenciar el paper de la infermera de família en el seu control i seguiment

Transformar el model d’atenció a les urgències: durant els últims mesos s’han 

tancat punts d’urgències d’atenció primària fent que una part important de la 

població tingui com a únic punt de referència d’urgències un hospital. Considerem 

que aquesta política és una greu errada i que cal potenciar que l’atenció primària 

sigui les 24/24 hores i 365/365 dies la primera referència per a les urgències en tot 

el país. La racionalització dels punts d’atenció no està renyida amb el manteniment 

d’almenys un punt d’atenció a les urgències per atenció primària a cada territori.

Integrar la salut pública i comunitària en el model assistencial: No es fa 

referència a les ABS/EAP i sí a les oficines de farmàcia. S’obvia l’àmbit comunitari de 

l’actual sistema d’atenció primària del país marcat per la Llei General de Sanitat i 

tota la normativa en vigor. Si és simplement un oblit no intencionat és molt greu que 

des del Departament de Salut s’ignori el paper de l’atenció primària en la salut 

pública i comunitària.

6.  Nou model de contractació.

Implantar un nou model de contractació: cal implantar un model de 

contractació que vagi cap a una capacitat de compra real de l’atenció primària sobre 

les proves complementàries i l’atenció secundària amb lliure 

elecció de centre i especialista per part del metge de família d’acord amb el pacient. 

L’actual model territorial en  el  que    els proveïdors tenen una contractació 

assegurada independentment de la qualitat del servei, els resultats i la  relació amb 

l’atenció primària, és molt ineficient i va contra la competitivitat que pretén el model 

de multi provisió.

Finançament dels medicaments:  el que s’anomena risc compartit amb la 

industria farmacèutica considerem que cal substituir-ho per no finançament dels 

fàrmacs que no han demostrat científicament que aportin clares millores sobre 

alternatives amb més experiència d’us.



7. Incorporació del coneixement professional.

Assegurar la participació dels professionals en el CatSalut i el 

Departament: d’acord en la participació dels professionals a través de les 

institucions que els representen incloses les associacions científiques i professionals.

Impulsar la creació de comitès clínics: assegurar la presència dels professionals 

d’atenció primària en els comitès  com a mínim en la mateixa proporció que tenen 

en el sistema.

9.  Informació compartida, transparència i avaluació.

Transformar la història clínica compartida: cal una historia única per a tota 

l’atenció primària de Catalunya. L’Agència d’Informació n’hauria de ser la 

responsable i el  CatSalut el  titular,  que hauria d’incloure en el seu contracte 

l’obligació de que tots els proveïdors la utilitzessin. Facilitaria molt la implantació de 

la història clínica compartida i permetria la transparència dels resultats i la 

comparabilitat entre EAP i proveïdors. L’e-cap i el SISAP de l’ICS n’hauria de ser la 

base. 

Desplegar una xarxa multicanal: cal aprofitar i potenciar els EAP i els seus 

professionals com a principals referents dels ciutadans potenciant l’atenció 

telefònica en els EAP. Sanitat Respon en pot ser un complement però l’atenció 

telefònica i la referència d’informació i consultes  ha d’estar centrada en l’atenció 

primària (metges i infermeres de referència dels ciutadans).

Consolidar l’Observatori del Sistema de salut: la implantació de la historia 

clínica única per a l’atenció primària facilitaria aquest procés

Potenciar l’avaluació clínica sistemàtica: no es fa cap referència a l’actual 

sistema d’avaluació basat en índex sintètics i estàndards de qualitat de l’atenció 

primària de l’ICS que considerem que caldria estendre a l’atenció secundaria i 

terciària.  Creació d’un organisme equivalent al NICE britànic. Es fa una breu 

referència a la recerca però no es diu res de la docència.


