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S’investiga a I’atenció primaria?
La recerca a ratenció prim&ria permet veu re la salut d’&rees de població delimitades i també fer estudis de seguiment
en grups de població. S’investiga a prim&ria per obtenir evidencies sobre tractaments i sobre activitats preventives

S
ovint sentim, llegim o escol-
tem que els metges dels ambu-
latoris suporten una important
pressió assistencial, amb
molts pacients i poc temps per

atendre’ls. Sabem, a més, que aquest ni-
vell assistencial és fonamentalja que resol
el 90% dels problemes de salut dels ciuta-
dans, ocupa un ter~ dels professionals sa-
nitaris i, a ro~s, és l’hmbit sanitari on es
prescriuen més f’armacs, de fet el 60% del
cost farmaceutic correspon a la primaria.

Potser el que es coneix menys és que a
l’atenció prim’aria també es fa investiga-
ció, i des de fa temps. Inicialment, de for-
ma molt precaria i gracies a la voluntat
dels professionals amb ganes de saber
més. Des de fa uns 10 anys, a Catalunya i
de forma pionera, es va crear l’lnstitut
d’ Investigació en Atenció Primaria (ldiap
Jordi Gol), amb la finalitat de gestionar
aquesta recerca i fer-la més professional.

El millor seguiment
De fet, les característiques de la prim5ria
la converteixen en un camp de recerca
molt important, ja que té unes singulari-

tats que no es donen en la investigació
amb pacients en l’ambit hospitalari. La
recerca en atenció primaria permet veure
la salut d’~.rees de població delimitades
com poden ser barris de ciutats o zones
mrals; és la porta d’entrada al sistema de
salut, i, per tant, es veuen pacients de di-
ferents edats, races i amb situacions de
salut diverses; permet observar els pa-
cients al llarg dels anys, i també fer estu-
dis de seguiment en grups de població,
per tant, es pot veure l’evolució de deter-
minades patologies al llarg dels anys so-
bre el conjunt de la població.

S’investiga a l’atenció primaria per
obtenir evidencies sobre tractaments i
sobre activitats preventives i així millo-
rar la qualitat assistencial a les consultes
dels ambulatoris. Les conclusions de la
recerca en primaria tenen una aplicabili-
tat molt directa sobre la salut de les per-
sones maMtes i de les sanes a les quals
cal fer prevenció.

Tenim exemples clars dels beneficis
de la investigació a la primaria, com l’es-
tadi ISTAPS (Intervenció Sistematica
sobre Tabaquisme a l’Atenció Primaria
de Salut) que conclou que els ambulato-

ris aconsegueixen que deixin de fumar el
35% dels seus pacients, o el projecte
Cuida’l, que descriu l’estat de salut de
les cuidadores de persones dependents.
Aquest estudi permet millorar l’atenció
que el metges de primaria donen a aques-
tes persones a les seves consultes.

Ambit de gran potencialitat
Malgrat ser un context on la recerca pot
ser molt important, la investigació en
primaria esta poc desenvolupada si es
compara amb la de la resta de pfffsos eu-
ropeus. Les raons són diverses: inexis-
tencia d’infraestructures a causa de lajo-
ventut d’aquesta activitat i de recursos
humans per investigar. Pocs metges de
primaria poden canviar la seva activitat
assistencial per la investigadora, la ma-
joria han d’investigar en acabar la seva
activitat professionN. Una altra de les
raons podria ser la falta de relació entre
l’atenció primaria i la universitat. Algu-
nes facultats comencen a mostrar un cert
interes en aquesta materia, per6 poques
tenen una assignatura específica en me-
dicina de família.

Ens trobem, doncs, davant d’un ambit
de recerca amb gran potencialitat, perb
que cal consolidar. Són necessaries ini-
ciatives que permetin coordinar les in-
vestigacions que es fan a l’atenció pri-
maria per tal d’unificar esfor~os i com-
partir coneixements, promoure projectes
d’investigació internacionals que ens
aportin l’experi¿ncia en recerca d’altres
paisos molt més avanqats que nosaltres,
aplicar una rutina en els processos de re-
cerca per tal de garantir la qualitat de la
investigació i professionalitz~r-la de ma-
nera que el metge de família pugui des-
envolupar la seva activitat investigadora
de manera prioritgria.

Les dades de Cotec en el seu Informe
2007 sobre Tecnologia i lnnovació a Es-
panya assenyalen un creixement del
14% de la despesa total en I+D, situant-
la en un 1,13% del PIB, i ens conviden a
mirar el futur amb més optimisme, per-
que la investigació a l’assistencia prima-
ria també es nodreix d’aquest pressupost
en I+D. Si millorem la investigació a
l’atenció primaria estarem, sens dubte,
millorant l’atenció sanitaria que oferim a
les persones.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7980

39000

11/12/2008

PUNT DE VISTA

16

Hospitals i Centres de Salut


