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JORNADA DE DEBAT: RECUPEREM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

 
El passat 1 de Juliol, al pati de la capella de la Misericòrdia, ens vam trobar unes 70 persones

per debatre i  plantejar noves formes d’atendre a la població que s’emmarquessin dins dels

valors primaristes i com recuperar-los després de la pandèmia. Entre les persones participants

hi  havia  professionals  de  l’Atenció  Primària  de  Salut  (APS),  veïns  i  veïnes  i  persones  dels

moviments socials. L’acte va ser organitzat pel Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) i La

Capçalera.

Com  recuperar  l’atenció  de  la  població  preservant  els  valors  de  l’APS?  Aquesta  va  ser  la

pregunta  que  va  obrir  la  jornada.  Pregunta  que  molt  probablement  ens  fèiem  moltes

professionals un cop finalitzada la primera onada de la COVID-19 i la situació d’alarma sanitària

que va provocar, i que no és fàcil de respondre. El malestar que ens generava la situació, en la

que es prioritzava l’atenció telefònica envers la presencial i el perill que suposava perdre els

valors que fonamenten l’APS, va motivar la necessitat de crear espais de reflexió.

La  discussió  es  va  organitzar  en  grups  que  es  van  formar  al  voltant  de  cadascuna  de  les

dimensions  o  valors  de  l’APS:  accessibilitat,  longitudinalitat,  integralitat  i  coordinació.  A

aquestes dimensions clàssiques es va afegir un concepte nou, la permeabilitat, entorn del qual

també es va constituir un grup de discussió. En cada grup la discussió es va estructurar entorn

de tres aspectes: El concepte del valor, com s’havia vist afectat per la pandèmia i propostes per

recuperar-lo. En aquest escrit recollim un resum del treball dels grups.

1 EL VALOR DE LA PERMEABILITAT

Durant la jornada sorgeix la noció de la PERMEABILITAT entesa com la capacitat d’adequar la

forma i els continguts de la pràctica de l’APS a les necessitats i realitat de la població que s’atén

i amb la qual es treballa. Un exemple d’adaptació al context és la forma en que els equips

d’atenció primària (EAP) es van organitzar per fer front a la COVID, o la incorporació de la figura

de mediació en alguns centres d’atenció primària (CAP).

Es posa la permeabilitat en contraposició a l’existència d’equips amb direccions fortes o amb

formes de treball protocol·litzades, amb la presa de decisions relegades a un nombre reduït de
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persones,  en general  allunyades del  dia a dia de les comunitats.  Aquesta lògica  de treball

dificulta ser permeables a les particularitats del context concret en què es treballa i atendre el

feedback que es pugui donar.

Es plantegen dubtes sobre la idoneïtat del terme per definir el concepte, perquè permeabilitat

(com quelcom que deixa passar més o menys alguna cosa) es contraposa a impermeabilitat

(que  no  deixa  passar),  i  se’n  suggereixen  d’altres,  com  ara:  flexibilitat,  adaptabilitat,

horitzontalitat, ductilitat, plasticitat, o porositat.

Es comenten estratègies i mecanismes de «permeabilitat» a través de canals de participació

per a la població, vies de comunicació que permetin accedir a les seves sensacions, valoracions

i  propostes.  Es  planteja  la  importància  dels  espais  compartits  en  els  centres  de  salut   -

assemblees o trobades obertes- amb la població assignada.

Es pensa també la permeabilitat com a resultat de l’escolta activa i de la plasticitat a l’hora

d’organitzar  el  treball  i  practicar  l’atenció  a  la  salut.  No  necessàriament  a  través  d’espais

formalitzats, sinó estant en contacte amb les comunitats que s’atenen. Hem de deixar de banda

la rigidesa i prendre el camí de la desobediència! Exigiria llibertat autoorganitzativa del centre

per adaptar-se a la realitat del barri. Si  la població percep aquesta permeabilitat, serà més

procliu a acostar-se i sentir els CAP com a quelcom propi i no com un lloc on “anar a demanar”.

La permeabilitat interessa als professionals i a les persones/poblacions que s’atenen i establiria

ponts  amb l’atenció  comunitària.  En barris  amb més teixit  associatiu,  és  més  fàcil  establir

aquesta permeabilitat.

Altres exemples de practicar la permeabilitat serien:

• Armari de medicaments per persones que no tenen recursos econòmics per a pagar-

los. Sorgeix d’una necessitat detectada.

• Grup  de  dones  pakistaneses,  a  partir  d’una  situació  de  malaltia  (DM,  HTA,  p.ex.)

s’afavoreix el teixit associatiu, la confiança amb el sistema, en un grup de persones que

habitualment no consulten o ho fan a través dels seus marits.

• Deslocalitzar el punt d’atenció, tancant consultoris i centralitzant l’atenció en d’altres,

encara que de vegades sigui  una decisió  criticable,  és  un exemple  de com n’és de

flexible l’APS.
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• Ruta saludable al barri. Bàsicament es tracta de crear un punt de cohesió.

• Facilitar suggeriments, de forma fàcil, que la població pogués aportar idees, de manera

menys formal que al Consell de Salut del districte.

• Atenció pal·liativa respectant les característiques culturals de diferents ètnies. S’exposa

com l’atenció al final de vida de persones d’ètnia gitana de vegades esdevé conflictiva,

sobretot en l’àmbit hospitalari. Les diferències culturals quant a la forma de viure els

últims moments i la mort poden xocar. La lògica del sistema hospitalari dicta que es

limiti el nombre de persones que poden acompanyar o visitar la persona, mentre que

la tradició gitana sol caracteritzar-se per estar presents les famílies ampliades i es crea

un moment de gran sociabilitat. Davant aquesta situació, algunes professionals d’un

centre es van formar en cures pal·liatives brindant a la població la possibilitat d’atendre

el final de vida al domicili.

La base és que d’aquesta manera, fomentant la permeabilitat i la participació de la població, es

canvia la manera de veure el CAP per part de la població i el senti més propi.

Així, es necessita saber:

• El què: ajustar el que fem al que es necessita (necessitats sentides de la població).

• El com: trobar diferents vies de comunicació amb la gent (espais de participació).

Limitacions de la dimensió:

• Dificultats  en  saber  fins  on  escoltar  i  pensar  en  la  necessitat.  Pensem  que  falten

recursos socials.

• Rotació i falta de personal als centres. La precarietat laboral dificulta la coneixença de

la població i la possibilitat de treballar-hi conjuntament.

• Agendes rígides, prioritats organitzatives orientades a complir objectius.

• Actituds professionals:

- Falta de motivació

- Priorització de les necessitats de la població per part només del professional

- Es permeten actituds que erosionen la professionalitat i que malmeten l’APS (amb

el que fem i amb el que no fem, expliquem què és l’APS), p.ex., professionals que

no els agrada fer domicilis i no en fan, que no fan atenció al final de la vida, etc.
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Cal, per a poder realitzar aquesta dimensió, un canvi d’actitud professional. No podem oblidar

que els i les professionals, conformen la institució. I cal poder canviar la institució (la direcció

per  objectius,  les  normatives  absurdes,  etc.).  Entre  les  actituds  professionals  a  potenciar

parlem de:

- Fer-se càrrec (del pacient en el procés de malaltia).

- Desobediència  conscient  (de  directrius  que  malmeten  la  lleialtat  amb  els

pacients).

2 COM RECUPERAR L’ACCESSIBILITAT

Concepte d’accessibilitat:  És una dimensió que fa referència al fet que l’APS sigui la veritable

porta d’entrada al sistema, que ho sigui per a tota mena de problemes de salut i situacions,

tant  en  consulta  com  a  domicili,  i  en  tota  classe de  modalitat  de  consulta  (tant  en  cas

d’urgència com en atenció habitual). S’entén com el fet de contactar no només amb el centre,

sinó amb la mateixa metgessa o infermera.

Hi ha una certa queixa professional respecte que l’accessibilitat s’ha convertit en immediatesa,

en forma de trucades telefòniques,  per  exemple.  Això passa  quan s’entén la  consulta com

l’atenció a la demanda aguda per un problema en lloc de posar el focus en el fet que s’atenen

processos  de  salut.  L’accessibilitat  sense  la  resta  d’atributs  (longitudinalitat,  coordinació,

integralitat...) no té sentit. Entre les usuàries s’expressa la queixa que volen arribar a les seves

metgesses o infermeres, i no ho aconsegueixen.

Una bona estratègia d’accessibilitat requereix que es doni la universalitat, és a dir, tota persona

té dret a tenir assistència sanitària. Ara més que mai som conscients de l’important que és

accedir -poder arribar- a la teva infermera o metgessa de capçalera.

De quina manera la pandèmia  ha afectat l’accessibilitat

• Saturació de les centraletes telefòniques.

• L’assistència es filtra i es centralitza per les tecnologies.

• Es torna a complir la llei de cures inverses.
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Propostes per recuperar l’accessibilitat

• Pensar més en les persones que no arriben al sistema farà plantejar formes d’atenció

perquè l’accessibilitat pugui arribar a tots els pacients (crònics,  gent gran, persones

sense papers, etc.

• Canviar  el  paradigma  de  confondre  l’accessibilitat  amb  immediatesa  i  ajustar  la

resposta organitzativa dels equips a aquest canvi per poder fer més fàcil l’accessibilitat

de tothom a l’assistència.

3 COM RECUPERAR LA LONGITUDINALITAT

Concepte de longitudinalitat: Fa referència a l’atenció a les persones de forma longitudinal per

part dels  i  les professionals habituals al llarg del temps i  amb una concepció integral de la

persona (és a dir ser ates/sa amb els mateixos/es professionals  per qualsevol problema de

salut). Aquesta dimensió genera coneixement de la persona i del seu context familiar i social,

vincle  i  confiança.  Trobar  sempre  a  la  mateixa  persona  professional  implica  entendre  i

compartir coses que, si fos amb un/una professional desconeguda, no es compartiria.

La longitudinalitat, i la confiança que crea, implica més seguretat pels pacients i hi ha molts

estudis que ho demostren, així com redueix ingressos i inclús allarga la vida (vegeu el post del

FoCAP El  s beneficis de la longitudinalitat i la continuïtat  ). Una veritable longitudinalitat implica

coneixement i integració dels i les professionals en el barri on es treballa. Sense coneixement

del context no es pot conèixer la persona. Tampoc hi ha longitudinalitat si el CAP està tancat,

no es deixa entrar a les persones i no hi ha accés. Aspecte aquest que demostra una vegada

més que els pilars de l’APS estan íntimament relacionats i que, si un no es compleix, els altres

coixegen.

Hi ha situacions en què es qüestiona la longitudinalitat, com ara en els equips docents quan qui

passa consulta es el/la resident de medicina o infermeria. En aquests casos hi ha maneres que

les persones no ho entenguin com un trencament de la  longitudinalitat: explicant-ho, fer-li

saber que els i  les professionals en aprenentatge formen part de l’equip de referència, que

sempre pot demanar visitar-se amb els/les referents...
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Paraules relacionades amb el concepte de longitudinalitat: essencial, imprescindible, empatia,

acompanyar,  presencial,  estar  present,  compromís,  confiança,  humanitat,  reciprocitat,

bidireccionalitat, xarxa, comunitat.

De quina manera la pandèmia de COVID ha afectat la longitudinalitat?

El qüestionament de la longitudinalitat ja s’estava produint abans de la pandèmia. Però durant

aquesta ha estat un dels pilars de l’APS que s’han vist més afectat, com per exemple:

• Quan s’han tancat els CAP.

• Quan les trucades telefòniques no les han fet els/les professionals referents i fins i tot

no hi ha hagut continuïtat, perquè per un mateix problema han trucat professionals

diferents.

• A vegades s’ha pogut parlar amb els/les professionals de referència però després de

“donar  un  passeig  (trucades  per  diferents professionals,  derivacions  a  urgències,

etc…)”.

• L’organització dels centres per tasques.

Així i tot  hi ha centres que van fer un esforç per mantenir la longitudinalitat, sobretot en els

pacients crònics i en els vulnerables. I això s’ha fet trucant als pacients propis a més a més del

que li tocava segons l’organització del centre “en les estones que tenies lliures trucaves als teus

pacients”. En altres CAPs l’agenda telefònica respectava que fos de pacients propis.

S’assenyala  que  la  ruptura  de  la  longitudinalitat  afecta  més  a  les  persones  i  grups  més

vulnerables i incrementa la llei de cures inverses.

Propostes per mantenir i recuperar la longitudinalitat:

Què voldríem recuperar:

• La presencialitat. Si no hi ha presencialitat es cometran molts errors. Sense presencialitat es

perd informació sobre el pacient i el que li passa.

• Mantenir l’atenció telefònica però atesa pel professional de referència. No a l’agenda única

de telefòniques. La telefònica és bona i dóna informació, però pot ser una barrera si no es

recupera la presencialitat.

• Mantenir els avenços tecnològics però sense convertir-los en la base de l’atenció.
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• Sortir a la comunitat. El telèfon no apropa sinó que allunya de la comunitat.

• Que els veïns i veïnes participin en les decisions i organització dels equips.

• Què voldríem canviar:

• No tolerar mai el tancament de CAP o consultoris

• Desterrar els missatges del NO: “No es pot…”, “No entrar…” “NO….”.

• Una atenció basada en el telèfon i la tecnologia. Tenint en compte que es perd informació,

que es poden cometre molt errors i que moltes persones, sobretot les persones grans que

viuen soles, tenen dificultat per la tecnologia i fins i tot pel contacte telefònic.

• Sortir  a  buscar  a  les  persones que  ens  necessiten  i  no venen al  centre,  anar  als  seus

entorns.

• Eliminar la burocràcia i en tot cas que sigui aquesta l’activitat que es resolgui mitjançant

consultes tecnològiques.

• Canviar  el  concepte  i  l’orientació  de  la  comunitària  que  actualment  té  una  orientació

biomèdica, ja que sembla que depèn dels EAP i és quelcom que fan aquests, sense tenir en

compte que els barris tenen un teixit social propi. Que la comunitària sigui entrar en les

xarxes  del  barri  com  un  actiu  comunitari  més  en  relació  amb  els  altres  espais  de  la

comunitat.

La CONFIANÇA crea VINCLE, porta al COMPROMÍS I IMPLICACIÓ  i impulsa XARXA I

LLUITA
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4 COM RECUPERAR LA INTEGRALITAT

Concepte d’integralitat:  Entendre, i atendre, la persona com un conjunt, no com un element

biològic  simplement,  sinó també amb aspectes psicològics,  socials  i  espirituals.  Entendre-la

també  en  el  seu  context  (dimensió  comunitària).  Tenir  en  compte  totes  les  dimensions

sanitàries:  promoció de la  salut,  prevenció de la  malaltia,  atenció  a la  malaltia,  pal·liació i

atenció al final de vida, i les causes (determinants) de salut/malaltia.

Per dur a terme una atenció integral es requereix identificar la gamma completa de necessitats

de salut dels pacients i disposar de recursos per poder cobrir-les, coordinació amb la comunitat

i tot allò que comporta, i identificar la causa de les causes (determinants de la salut). Conèixer

la gènesi dels problemes per tenir un punt de partida per abordar els problemes de salut de

forma integral.

De quina manera la pandèmia de COVID ha afectat la integralitat

Les iniquitats socials ja existien, però s’han posat més de manifest: manca de suport social,

soledat amb patiment, sobreocupació d’habitatges i pobresa en una Barcelona opulenta. Han

quedat en evidència les carències del sistema social, no només del sistema sanitari.

L’APS ha hagut de suportar una alta càrrega burocràtica (gestions de salut laboral, incapacitats,

informes...) i ha tingut poc temps per fer abordatges emocionals i dels malestars comunitaris/

individuals.

S’han trobat a faltar recursos humans i  físics i  s’ha produït pèrdues en l’atenció a pacients

crònics complexos.

També cal  dir  que han passat  coses  positives,  com les  xarxes  de suport  veïnal  espontani  i

iniciatives per ajudar els altres.

També han augmentat o fet més evidents tots els defectes del Sistema Nacional de Salut:

• Sols s’ha pensat en allò que és físic (el virus, el contagi, la malaltia...) produint-se fins i

tot morts en soledat.

• Els professionals (i tota la societat) han patit pànic i se’ls ha fet treballar en desacord

amb com creien que havien de fer-ho: això ha creat un mal moral.

• Manca d’autonomia de gestió dels equips.
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• S’han tancat CAP dificultant a la població l’accés a l’atenció.

• Fa temps que s’actua per  destruir  la  integralitat,  promovent la  dispensarització  per

tasques en lloc de la unitat bàsica assistencial (UBA) i promovent dispositius específics

com els  programes  d’atenció  domiciliària  i  equips  de  suport  (PADES),  o  els  equips

d’atenció domiciliària, sobretot a les ciutats.

• Els professionals no creuen prou en la integralitat: un bon exemple ho són les sessions

dels EAP, generalment centrades en allò biomèdic.

• S’ha menystingut l’APS, que podia proveir cures millor que altres nivells assistencials, i

fins i tot s’han tancat centres!

Propostes per recuperar i millorar la integralitat

• Són necessaris lideratges comunitaris (no centrats en els professionals), recuperant el

concepte de Consells de Salut d’ABS, però fent-los més pràctics i amb participació de

les persones líders de la comunitat.

• Cal recuperar les lluites veïnals, potenciant les dinàmiques i els lideratges informals.

• Cal promoure l’ajut a la creació de xarxes socials de suport: Càritas, banc d’aliments,

ajuts municipals, joves que han iniciat ajuts veïnals.

• Establir unes línies vermelles que no s’haurien de traspassar: no tancar CAP, no destruir

les UBA, qüestionar-nos el paper dels equips de suport com el PADES.

• Potenciar  la  relació  amb  la  comunitat,  obrir-se  més  a  l’exterior.  Tirar  més  de  la

comunitat,  crear  figures  de  lideratge/formacions  comunitàries.  Participar  en  les

dinàmiques de la comunitat.

• Fer sessions clíniques que vagin més enllà d’allò biomèdic.

• Empoderar als professionals entorn de la integralitat. Potenciar-la de portes endins per

poder dur-la a la comunitat. No prendre decisions en base només a les malalties.

• Implementació de la consulta telefònica amb l’objectiu de resoldre més ràpidament

consultes  que  no  requereixen  presencialitat  i  aprofitar  més  el  temps  per  la

comunitària, indagar de forma integral en la realitat de les persones.

• Tenir reforços suficients per tal que es puguin assumir totes les tasques.
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5 COM RECUPERAR LA COORDINACIÓ

Concepte de coordinació:  És una dimensió que fa referència a la relació harmònica entre els

diferents nivells assistencials i els diferents professionals implicats en l’atenció d’una persona,

és  fonamental  per  assegurar  la  continuïtat  de  la  cura  i  l’ús  adequat  dels  recursos.  Els

professionals d’APS haurien de ser els responsables finals d’aquesta coordinació per a la seva

polivalència,  els  seus  coneixements científics  i  de la  situació  del  pacient,  i  del  seu context

personal-familiar i comunitari.

La coordinació és un atribut i un valor de l'APS que topa amb el fet que el sistema sanitari no li

reconeix aquesta funció i capacitat. Això limita i menyscaba l'exercici d'aquesta atribució i els

seus resultats.

No hi ha coordinació possible sense poder, i a la primària li neguen el poder real de coordinar.

No es pot coordinar de veritat perquè s’atorga a l’APS un lloc de subordinació dins del sistema

sanitari. Quan no hi ha poder, el sistema situa la primària de la manera més propícia perquè es

doni l'efecte secretària.  Exemple del  dia: El cardiòleg que en visita telemàtica deriva a una

pacient des de casa seva a urgències de l'hospital,  li  diu a la  pacient que truqui a  la  seva

metgessa de capçalera perquè demani un trasllat del 061. Quan el sistema treu poder a l'APS,

els seus professionals no són tractats com a iguals, les converses no es donen entre col·legues

sinó entre superiors i subordinats, entre qui té el coneixement i qui no en sap.

De quina manera la pandèmia de COVID ha afectat la coordinació

Durant  la  pandèmia,  s'ha  accentuat  aquest  qüestionament  de  la  funció  de  l’APS  com  a

coordinadora i agent del pacient dins del sistema sanitari. Ha estat particularment flagrant el

qüestionament que ha patit i està patint per part del servei d’emergències mèdiques (SEM) que

reiteradament ha contravingut les indicacions de l’APS i ha negat els serveis que demanava. Tot

i que les professionals de l’APS eren les persones que tenien el pacient al davant i sota la seva

responsabilitat,  i  que a  més tenien la  millor  informació per  saber quina era  l'atenció  més

indicada en cada cas.
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L'atenció especialitzada també ha mantingut aquesta actitud de qüestionament de la tasca de

l'APS  anul·lant  de forma unilateral,  sense explicació  i  sense deixar  constància  a  la  història

clínica,  proves  i  primeres  visites  sol·licitades  des  de  l'APS.  Es  valora  positivament  que  els

directors  assistencials  dels  hospitals  de  l'Institut  Català  de  la  Salut (ICS)  hagin  reconegut

públicament que sense l’APS el col·lapse del sistema sanitari hagués estat assegurat.

Una dificultat perquè l’APS pugui exercir aquest paper de coordinadora de l'atenció al pacient

és el desconeixement absolut que els altres actors sanitaris tenen del que fa i de les limitacions

materials  i  de  personal  que  té  per  fer  les  coses.  Algunes  de  les  limitacions  són  pròpies

d'atendre el pacient en el seu context i no en el context hospitalari que el despulla de les seves

condicions de vida i de la seva idiosincràsia. Intentar coordinar en aquest context és una cursa

d'obstacles i un gran consumidor d'energia i alegria pels professionals.

En el context post primera onada de pandèmia ens trobem que els professionals tenen els

mateixos mitjans i vies de comunicació que els pacients, de manera que les barreres que es

troben els pacients són les mateixes que tenen els professionals. Així no es pot coordinar ni

prioritzar res.

Trobem que en el context pospandèmia el criteri per prendre decisions no és la salut de la

població sinó la  conveniència dels diferents dispositius i  dels  seus professionals.  Mantenint

moltes  limitacions,  els  territoris  més  petits  i  aquells  que  afavoreixen  el  coneixement  i  la

comunicació, permeten que l'APS pugui exercir millor la seva tasca de coordinació.

La falta de poder i de capacitat real de coordinar de l'APS li surt molt cara a la salut del pacient,

en forma de  danys  innecessaris,  retards  diagnòstics  i  en  l'atenció,  proves  repetides per  la

fragmentació de l'atenció... amb les molèsties i els riscos que això comporta. També li surt molt

cara al sistema sanitari, per aquestes mateixes raons. La funció de coordinació de l'APS és clau

per l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari.

Propostes per millorar i recuperar la coordinació:

• Una dimensió que cal desenvolupar és la de coordinació amb la població, per acordar com

vol ser atesa, informar dels pros i els contres de les diferents opcions i participar de forma

real en l'organització dels centres.
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• Un  aspecte  nou,  que  no  s’hagués  hagut  de  perdre's  mai,  és  la  coordinació  amb  les

residències. Sense poder aprofundir en el tema, es creu que les particularitats de cada

residència i de cada CAP fan necessari que aquesta coordinació, amb un marc general clar,

hagi de quedar en mans de l'autogestió de cada equip amb els recursos suficients per fer-la

• Es valoren positivament  les  interconsultes  sense pacient com a eina de coordinació de

l'atenció, però cal habilitar la manera que pugui ser àgil i bidireccional entre nivells.

• En el context post primera onada de pandèmia, amb milers de proves i primeres visites a

l'atenció  especialitzada  pendents  de  programar,  el  sistema  no  pot  deixar  perdre  el

coneixement que tenen les professionals d'APS de cada cas i  circumstàncies a l'hora de

prioritzar i decidir si les proves i visites segueixen estant indicades. Ara, això no pot ser a

costa de la sobrecàrrega dels professionals, s'han de donar recursos perquè tinguem temps

habilitat per fer-ho.

• Cal un canvi d'actitud dels professionals. Han de ser capaços de defensar el seu criteri i la

seva dignitat professional. Cada menyspreu, cada qüestionament per part d'altres nivells

assistencials ha de tenir una resposta.

• S'han de començar a utilitzar sistemàticament eines com la plataforma per la seguretat del

pacient  TPSC  Cloud,  els  canals  de  comunicació  directa  amb  les  gerències  (p.ex.  «Fem

primària», que recull iniciatives dels i les professionals) les notificacions als comitès d'ètica

assistencial i a la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges.

• Cal  començar  a  deixar  sistemàticament  constància  de  les  discrepàncies  de  criteri  i  la

negació de serveis sol·licitats a la història clínica i a les trucades gravades al 061.

• Cal exigir que hi hagi professionals amb mirada primarista al SEM, a l'hospital i a totes les

estructures del sistema sanitari.

Hem de creure en l’APS i fer...!

Després de l’exposició de les conclusions de cada un dels grups es dóna per tancada la Jornada,

tot afirmant que en temps de pandèmia es necessita més i  millor APS. Una APS forta i  de

qualitat en la qual els atributs d’accessibilitat, longitudinalitat, integralitat i coordinació, als que

hem afegit la permeabilitat, siguin més presents i forts que mai.

Barcelona, juliol del 2020
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