
MESURES PER A LA MILLORA DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I 
DEL SISTEMA SANITARI

1. Establir la gestió específica de l 'atenció primària,  amb pressupostos i 
gestors diferenciats, separada de la gestió hospitalària en totes les entitats 
proveïdores (inclòs l Institut Català de la Salut).’

2. Processos específics en la selecció i  trasllat de professionals per a 
l 'atenció primària, diferenciats dels d'atenció hospitalària.

3. Pla de desburocrati tzació: aplicació efectiva del pla de desburocratització de 
l'atenció primària.

4. Garantir l 'accés a visita especial i tzada i a proves complementàries a 
petició del metge o pediatre de capçalera en el termini de 15 dies.  Pla 
de reducció de les llistes d'espera amb participació de professionals de primària.

5. Reconsiderar el Programa de Cribratge de càncer colo-rectal centrant-lo 
en els equips i els recursos d'atenció primària. 

6. Promoure i estendre decididament formules d'autogestió dels equips 
d'atenció primària en el marc de les empreses públiques i de la resta de 
proveïdors.

7. No cedir la gestió d'equips d'atenció primària a entitats amb 
competències de gestió hospitalària.

8. Abolir les l imitacions per a proves complementàries que actualment tenim 
els metges de capçalera i pediatres i abolir les diferències territorials.

9. Presència paritària de professionals de l 'atenció primària en tots els 
plans directors ( o altres òrgans de planificació) i programes de salut.



10. Desenvolupar la història clínica compartida per tots els proveïdors a càrrec 
del sistema públic contemplant criteris de respecte a la confidencialitat.

11. Instaurar l 'obl igatorietat de respostes escrites dels metges hospitalaris 
als metges de primària en les primeres visites i al final de cada procés 
assistencial. 

12. Estendre als professionals hospitalaris els cri teris de quali tat de 
prescripció farmacèutica que regeixen a l'atenció primària, per als pacients no 
ingressats. 

13. Lliure elecció d'especial ista i hospital  per part de pacient i dels 
professionals de primària de la mateixa manera que hi ha lliure elecció 
d'aquests.

14. Augment el grau de resolució del personal d' infermeria regulant la 
prescripció i la petició de proves complementàries o consultes 
especialitzades en el marc del treball en equip i dels protocols consensuats.

15.  Reconeixement normatiu i   insti tucional dels professionals que 
exerceixen responsabil i tats de gestió (responsables de processos 
d'infermeria, referents de gestió i serveis, responsables de docència..).

16. Desenvolupar l 'Especial i tat d'Infermeria Familiar i  Comunitària, per 
incrementar  la qualitat de les cures en una àrea diferenciada i específica com és 
l'atenció primària i comunitària.



17. Reconeixement de l 'autonomia de la infermera en els programes i 
activitats de prevenció i  promoció de la salut.

18. Possibi l i tar la derivació al f isioterapeuta per part de l 'equip d'atenció 
primària

A mig termini (2010-2012)

1. Elaboració d'un pla de prestigi de l 'atenció primària a nivell  comunitari

2. Direcció de tots els programes de cribratge poblacional per instàncies 
pròpies de l 'atenció primària

3. Elaboració dels canvis legislatius necessaris que permetin la prescripció 
farmacològica per principi actiu (independentment de la seva presentació 
genèrica o amb marca) 

4. Pla de mil lora del f inançament de l 'atenció primària

5. Elaboració d'un catàleg de fàrmacs finançats pel sistema públic 
excloent aquells que no aporten millora terapèutica. 

6. Elaboració d'un pla per potenciar un us racional dels serveis 
assistencials a tots els nivells

7. Que totes les universitats catalanes observin com assignatura 
obligatòria l 'Atenció Primària amb Departaments propis i docents amb titulació 
específica i experiència clínica en aquesta disciplina.

Barcelona, desembre del 2009


