
 

 
 

10 de setembre de 2008 
 
Fa 6 anys que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària apropa la 
informació sobre les patologies més comunes als usuaris dels CAP  
 
ELS FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS DELS METGES DE FAMÍLIA CATALANS 
ARRIBEN AL NÚMERO 60 
 
L’any 2002, un grup de metges de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) va emprendre un projecte per fer arribar als pacients, de forma 
entenedora, la informació clau sobre la seva patologia o els seus dubtes de salut. Així van 
néixer els Fulls d’Informació per a Pacients, que aquests dies han arribat al número 60, 
dedicat a l’alletament matern. 
 
Com explica la Dra. Lurdes Alonso, coordinadora del projecte, “volíem millorar la 
informació que donem al pacient a la consulta, alhora que ajudar-lo a ser més 
autònom respecte a la seva salut i a complir el tractament prescrit; la bona 
acollida que han tingut els fulls entre els usuaris ens fa pensar que ho hem 
aconseguit”. Tots els fulls segueixen un mateix recorregut: un o varis metges de família 
(també personal d’infermeria d’atenció primària) escullen un tema de salut i redacten una 
peça on responen a què és aquella patologia i què pot fer el pacient perquè millori el seu 
problema. El redactat –senzill i didàctic- s’acompanya de dibuixos que el fan més 
comprensible. El comitè editorial dels fulls en fa la revisió abans de donar-ne el vist-i-plau 
definitiu. 
 
En aquest temps, s’han abordat qüestions tan diverses com l’asma, la hipertensió arterial, 
l’insomni, la comunicació dels pares amb els fills adolescents, consells per a viatgers o 
fibromiàlgia. Els fulls es publiquen tant en català com en castellà, i arriben als 
pacients bé de forma directa (els poden descarregar a la web www.camfic.org, on 
estan ordenats també per temàtica) o a través del seu metge de família o infermera. Els 
Fulls per a Pacients van rebre el 2003 el premi Las Mejores Ideas de la publicació 
especialitzada Diario Médico. 
 
Els Fulls no s’aturen. En aquests moments, hi ha 40 més en preparació, alguns d’ells sobre 
temes suggerits pels mateixos pacients. També està previst fer una revisió i actualització de 
part dels fulls (la darrera revisió va ser el 2004). 
 
Per a consultar els publicats fins ara, 
http://www.camfic.org/arxius/numerats_home_infermera.html
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