
A L'ASSEMBLEA DEL FOCAP

Assumeixo en aquest moment, una tasca de major visibilitat, amb respecte i
por de no estar a l'altura de l'honor que suposa presidir el FoCAP. Ho faig
des del que sóc professionalment: metgessa de capçalera, i des d’on miro
l’atenció  primària  i  la  medicina  de  família:  el  barri  de  Bon  Pastor  a
Barcelona, un barri on els determinants socials de la salut pesen molt més
que  altres  factors  en  l’esperança  de  vida  i  la  càrrega  de  malaltia  i  de
patiment de les persones. Unes persones,  els meus pacients,  que en els
darrers  nou any m’han ensenyat  a ser  millor  metgessa i  millor  persona.
També assumeixo aquest càrrec des de qui sóc, amb algunes virtuts i moltes
limitacions i amb conflictes d’interès que són públics. En tot cas, gràcies per
la confiança.

L'Atenció Primària és política per definició. Això no ho dic jo, ho diu Iona
Heath, qui va ser presidenta del Royal College of General Practitioners al
Regne Unit i del comitè d’ètica del British Medical Journal.

L’Atenció Primària és política perquè és depositària del relat de la vida de
les persones, perquè tenim la fotografia més real de la societat a través de
la porta al més íntim que ens obren les persones que la formen, perquè
coneixem la seva manera d’emmalaltir o de sentir-se malaltes.

Som polítiques perquè no podem no ser-ho, quan veiem les conseqüències
sobre la salut de l'actual mercat laboral, quan veiem com el consumisme i
l'individualisme  influeixen  sobre  la  percepció  de  malaltia  i  el  perpetu
malestar  de  la  nostra  societat.  No  podem  no  ser  polítiques  davant  la
violència masclista que veiem a la consulta.  No podem no ser polítiques
davant la nostra pròpia dificultat per acollir i intentar donar resposta a tant
patiment. 

Som polítiques perquè som científiques i la ciència ens diu que els sistemes
sanitaris públics amb una atenció primària forta són millors per a la salut de
les  persones  i  de  la  societat.  La  ciència  ens  diu  que  l’accessibilitat,
longitudinalitat,  integralitat  i  coordinació,  que  són  pròpies  de  l'atenció
primària,  són  bones  per  a  la  salut  de  les  persones.  Si  accessibilitat,
longitudinalitat,  integralitat  i  coordinació  es  trenquen,  a  causa  del
debilitament  de  l'atenció  primària  per  factors  externs  o  dels  mateixos
professionals, això té repercussió en la salut de les persones. La ciència ha
demostrat que com més fràgil és la persona més es beneficia d'aquestes
característiques  de  l’atenció  primària  i  de  passar  per  les  mínimes mans
possibles. 

Davant de tot això, tant fer com no fer, són postures polítiques, en un sentit
o un altre.

L'atenció primària està amenaçada per diferents flancs:



 L'atenció  primària  tendeix  a  ser  antropològicament  conservadora  i
mínimament disruptiva. El respecte a l'autonomia de les persones i la
informació acurada sobre els riscs i beneficis, s'oposen a l’actitud més
invasiva  de  la  medicina  hospital-cèntrica.
A l'imperi de la tècnica, on tot el que es pot fer s'ha de fer, l'actitud
de l'atenció primària és jutjada com a poc avançada o científica.

 L'atenció primària té més present (o ho hauria de tenir-la) la llei de
cures inverses, per la que sabem que reben més atenció les persones
que menys ho necessiten i menys els que més ho necessiten. En un
món on el mercat ho domina tot, intentar que un excés de medicina
no faci mal i contra-restar les deficiències en l'atenció dels que més
ho necessiten, penalitza.

 L'atenció primària no encaixa en el sistema econòmic que ens regeix.
No som un bon mercat. L'anamnesi, l'exploració física, l’escolta i la
paraula  a  la  consulta  no  generen  negoci.  La  prudència  a  l'hora
d'utilitzar tractaments i tecnologies perquè sabem els riscos d'aplicar-
los en poblacions fonamentalment sanes, és contrària a la filosofia del
"més és millor". La prevenció quaternària és contrària al mercat. 

 L’atenció  primària  és  contracultural  en  una  societat  en  què  es
fomenta la por, la desconfiança i la fal·làcia de les certeses absolutes
i la immortalitat.

L’atenció  primària  és  important  però  cal  que  els  professionals  ens  ho
creguem. Només seguirà sent  important  si  els  professionals  seguim fent
coses importants per als pacients. Dit d’una altra manera, en les nostres
mans està  no convertir-nos en una peça irrellevant  del  sistema.  Això sí,
haurem de lluitar per a aconseguir les condiciona adequades per a poder fer
coses significatives per a la salut de les persones. Aquestes condicions no
vindran soles. 

En aquest context el FoCAP segueix tenint sentit i segueix sent necessari. El
FoCAP  necessita  mans,  massa  crítica  i  ànima.   Us  necessitem,  ens
necessitem, perquè volem seguir treballant per una millor atenció primària,
amb professionals més apoderats, més contents i més reconeguts, al servei
de les persones i de la societat. 
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