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IV Jornada de debat per a Directius d’Equips d’Atenció Primària 
 
Recuperar el lideratge i el poder per part dels professionals haurà 
de marcar l’estratègia futura del sistema sanitari 
 
 
El passat dia 29 de novembre, prop de 200 assistents, van participara a la  
IV Jornada de debat per a Directius d’Equips d’Atenció Primària, organitzada 
a Barcelona per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC) i l’ AIFICC, amb el patrocini de Novartis. 
 
La trobada va servir perquè els metges i infermeres de família reflexionin 
sobre el paper de l’Atenció Primària, un quart de segle després de la seva 
posada en marxa.  
 
 
Rafael Bengoa, exdirector de serveis de salut de l’Organització Mundial de 
Salut, va assenyalar la importància de que les organitzacions sanitàries 
orienten les seves línes de futur a l’abordatge i l’atenció centrada en les 
persones que més ho necessiten. “Són les necessitats en salut i els resultats 
els que han de guiar l’estratègia. Pers diferents models aplicats en altres 
entorns i amb fruits veiem que gran part dels esforços se centren en el 
control i seguiment molt pròxim dels pacients de major edat, amb múltiples 
patologies coincidents i amb problemes socials acompanyants”, va dir. 
 
 
Pere Ibern, economista dels grup CRES, va emmarcar el seu discurs en la 
importància d’una Atenció Primària potent per a la supervivència del 
sistema sanitari. Per finalitzar, el Dr. Jordi Martínez, metge de família, 
membre del grup, que recentment ha assumit la direcció mèdica de 
l’Hospital de Vilafranca, ens va fer compartir les seves reflexions en relació 
al paper de l’Atenció Primària en l’entorn global de mercat i de competència 
en què ens trobem, i de les diferents possibilitats d’avanç respecte a la 
resta d’actors del sistema.   
 
 
El doctor Daniel Ferrer-Vidal, actual coordinador del Grup de Gestió de la 
CAMFiC, va tancar la Jornada proposant múltiples preguntes que demanen 
resposta, tant en relació al model sanitari, com a la posició dels 
professionals en relació amb l’entorn. També va analitzar les nostres 
organitzacions per dintre i les múltiples dificultats per a la millora i el canvi 
que les caracteritzen. “Recuperar el lideratge i el poder per part dels 
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professionals haurà de marcar l’estratègia futura del sistema sanitari”, 
afirma Ferrar-Vidal. 
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