
 
 
LA CAMFiC PARTICIPA EN UNA JORNADA PER PREVENIR LES LESIONS DE TRÀNSIT 
 
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial en Record de les Víctimes d’Accidents de 
Trànsit,  la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut va celebrar el passat 16 
de novembre la jornada Els Serveis de Salut i la Prevenció de Lesions per Trànsit: Un Compromís 
per a l’Acció. La trobada –a la qual van participar diferents associacions, entre elles la CAMFiC- 
tenia com a principals objectius mostrar l’impacte social i sanitari de les col·lisions de vehicles, 
revisar la contribució dels serveis de salut en la prevenció de les lesions derivades del trànsit i 
donar a conèixer alguns exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.  
 
Alguns dels punts que es van abordar van ser la relació entre lesions per trànsit i fàrmacs, 
substancies psicoactives i patologies cròniques. També es van revisar el contingut del consell 
preventiu a l’atenció primària i l’efecte d’algunes intervencions, con el consell breu en lesionats 
per trànsit amb consum d’alcohol i les normatives legals en el nombre de col·lisions. Així mateix, 
es va revisar el paper de les societats científiques (Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària-CAMFiC-, Societat Catalana de Pediatria-SCP-, Associació Catalana d’Infermeria-
ACI- i Associació Catalana d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya-AIFICC). 
 
Com recorda el Dr. Carlos Martín Cantera (membre del grup de CAMFiC APOC, Atenció primària 
orientada a la comunitat), “els professionals d’atenció primària tenim una situació privilegiada 
per col·laborar a reduir aquest greu problema de salut, que es la primera causa de mort 
prevenible a la població jove (15-39 anys), però que també afecta a població gran (especialment 
vianants)”.  
 
El consell educatiu per a prevenir Lesions per Trànsit ha demostrat ser efectiu en la promoció de 
l’ús de cadiretes i sistemes de retenció per nens (evidencia A) (Dinn 2001, Bass 1993), i també 
en la prevenció de l’abús d’alcohol en la població adulta i el consell breu en LAT (Rodrigez Martos 
2007). En relació a l’ús del casc, tant en motocicletes com en bicicletes, redueix la 
morbimortalitat lligada a aquest tipus de vehicles. La US Preventive Services Task Force 
recomana el consell per l’ús de dispositius de seguretat passiva amb un nivell B, basat en 
evidència moderada. Per altra banda, les estratègies comunitàries (Dinn 2001; Morrison 2003; 
Shults 2001) han demostrat la seva utilitat, especialment si es fan activitats en els dispositius 
assistencials.  
 
Les societats científiques tenen també una responsabilitat en: 
1. Formació dels professionals 
2. Inclusió del consell preventiu en recomanacions i guies de practica clínica de diferents 

patologies cròniques molt freqüents a la comunitat (diabetis, síndrome apnea son, 
limitacions auditives/visuals, epilèpsia, deteriorament cognitiu, etc) 

3. Promoció del consell en consum d’alcohol i altres substancies additives 
4. Inclusió d’aquest problema i les mesures preventives en reunions científiques 

 
De fet, la CAMFiC, l'ACI i l’AIFICC mantenen, des de fa temps, un compromís conjunt de 
col·laboració en l’àmbit de la prevenció dels accidents de trànsit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Per saber més sobre aquest tema, 
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/premsa/doc12505.html 
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La presidenta de CAMFiC va participar a la Jornada sobre lesions de trànsit 


