
 

 

 

A/A de la GERENCIA del DEPARTAMENT de 

 

En la situació actual, on uns brots de contagis han desbordat l’Atenció Primària, ens              

hem adonat de què la nostra situació està al límit i que qualsevol sobrecàrrega porta i portarà                 

al col·lapse.  

Estem comprovant com els/les facultatius/ves duem 3 mesos resolent entre 45 i 60             

citacions al dia, entre presencials i no presencials, sols assumible perquè li robem entre 1 i 3                 

hores diàriament a la nostra família per dedicar-li-les als nostres pacients. Sols gràcies a aquest               

sobreesforç̧ estem aconseguint unes xifres d’accessibilitat immillorables i uns indicadors          

assistencials d’excel·lència. 

Però els nostres companys i companyes, i nosaltres mateixos, estem extremadament           

esgotats. Aquesta situació és insostenible en el temps, i entre tots/es hem de trobar una               

solució.  

Alhora, també s’ha demostrat evident que les respostes sanitàries a la pandèmia que             

han considerat l’Atenció Primària com l’element clau en la gestió (Alemanya, Vèneta..) han             

resultat manifestament millors que aquelles que han centralitzat l’atenció i recursos a nivell             

hospitalari (Madrid, Catalunya, Llombarda..). Per tant, tenim assumit que la gestió de la             

pandèmia recau i ha de recaure en nosaltres. Sabem que ara i sempre som imprescindibles,               

com també ho saben els nostres pacients. Haurem de dedicar temps i esforços a aquesta               

gestió, però no devem llevar-li temps a la resta de tasques pròpies de la nostra especialitat i a                  

la cartera de serveis d’Atenció Primària. En definitiva, hem de seguir donant assistència als              

processos aguts i crònics (telefònica, presencialment o a domicili), així com a la prevenció de la                

malaltia i a la promoció de la salut. Aquesta és la pedra angular sobre la que es sustenta el                   

nostre Sistema de Salut, el que el fa diferent i millor a altres, i no podem renunciar a ell.  

Pensem que és el moment de marcar les prioritats. Per tant, hem de tenir clar que                

haurem de continuar realitzant les tasques que ens són pròpies i les què formen part de la                 

nostra cartera de serveis. Però la resta de tasques, bé siguen les delegades per altres               

especialistes, o bé aquelles que han de ser realitzades pel SNS, però no s’especifica que haja de                 

ser en AP, caldrà que siguen assumides pel servei o institució que les genere o aquella que                 

puga donar-les una millor resposta.  

Els processos que es duen a terme per què “sempre s’ha fet així́”, sense atendre a cap                 

raó́ d’eficiència ni de millora assistencial, han de quedar abolits i substituïts per altres més               

eficients i que puguen ser assumits per tots els actors implicats.  



 

Repassant els motius de consulta de les últimes setmanes, hem constatat que les             

tasques delegades dels especialistes hospitalaris ocupen una part no menyspreable de les cites             

que sobrecarreguen la llista de feina dels nostres companys.  

Per tant, hem pensat que seria útil recollir en un llistat aquests motius, la situació               

actual i quines considerem que serien els procediments adequats 

 



 

 

Motiu 
Situació/ 

Procediment 
actual 

Procediment proposat 

Analítica prèvia a la 
cita amb especialista 
hospitalari 

“el seu metge 
que li la faça” 

A - Sol·licitud d’analítica per especialista      
responsable i remissió per app o valisa. 

B - Si no ha arribat al CS, des d’administració del           
CS, se sol·licitarà la petició per e-mail a correu         
habilitat 

Petició de Transport 
Sanitari per acudir a 
cita hospitalària 
(consulta o prova 
complementària) 

“el seu metge 
que li la faça” 

A - Realització de PTS per servei responsable de         
l’atenció i remissió a e-mail de l’empresa       
adjudicatària del servei. Avisar a l’usuari que       
telefonege a l’empresa per concretar la recollida. 
B - Si per telefòn li comuniquen al pacient que no           
està realitzada la petició, des d’administració del       
CS, informarem del cas per e-mail al correu        
habilitat. 

Valoració de prova 
complementària 
sol·licitada per 
especialista 
hospitalari (RM, A. 
Pat. Colonoscòpia) 

“el seu metge 
que li la mire” 

A - Citació No Presencial amb professional       
hospitalari peticionari responsable de    
l’assistència per valoració i comunicació amb      
usuari/a per telèfon. 
B - Des del mostrador es comprovarà que no té          
cita NO Presencial pendent i es notificarà per        
e-mail al correu habilitat 

Medicació prescrita 
en àmbit hospitalari 
que precisa 
renovació i informe 
per visat. 

Citació i 
consulta amb 

MF 

A - Renovar per al temps previst de duració en          
visita presencial o no presencial prèvia, i informar        
al pacient de durada del tractament. Si és un         
tractament crònic, recitar-se en NO PRESENCIAL      
per a renovació.-  

Informe de 
Maternitat 

“el seu metge 
que li la faça” 

A. Realitzar pel Servei d’Obstetrícia, així com fer        
l’ALTA d’IT, si es troba en aquesta situació.  

Incapacitat temporal 
en processos amb 
ingrés hospitalari 
(urgent o programat) 

“el seu metge 
que li la faça” 

A. Els processos amb ingrés hospitalari i       
necessitat d’IT, emissió pel servei responsable de       
l’ingrés (no és específic de l’AP) 

Incapacitat temporal 
en processos sense 
ingrés vistos en 
urgències 
hospitalàries, inclús 
justificants de màxim 
3 dies. 

“el seu metge 
que li la faça” 

A.- Els professionals d’Urgències emetran els      
justificant de repòs o baixa si procedeix. 

Està pendent de cita 
per a consulta en 
l’hospital i no li 
telefonen 

Citació i 
consulta amb 

MF 
A.  Facilitar telèfon i/o e-mail de SAIP 



 

Està pendent de 
prova 
complementària  en 
l’hospital i no li 
telefonen 

Citació i 
consulta amb 

MF 
A.- Facilitar telèfon i/o e-mail de SAIP 

Prescripció de 
fàrmacs necessaris 
per a intervenció de 
cataractes en 
sistema concertat 

“el seu metge 
que li la faça” 

A. El servei que externalitza la IQ, realitzarà la         
prescripció de la medicació que precisarà el       
pacient.  

Participació d’AP en 
el Programa de Salut 
Pública Karvis  

 

Modificació del circuit, excloent AP del programa       
de Salut pública. 

- Notificació i realització d’enquesta telefònica      
per SP 
- Remissió al domicili de la pacient de les         
sol·licituds d’EC i consentiments informats 
- Entrega de documentació en mostrador , des        
d’on també es citaran l’analítica i ECG.  
- Citació de colonoscòpia des de l’hospital 
- Remissió d’informe de resultats des de Salut        
Pública i recitació amb M. Digestiva, si precisa        
seguiment. 

No tinc cita per a la 
revisió en l’hospital  

El seu metge 
que el torne a 

remetre 

A. Citació/ Petició de cita des de la visita prèvia 

B.  Facilitar telèfon i/o e-mail de SAIP 

Interconsulta 
delegada d’una 
especialitat 
hospitalària a altra 

El seu metge 
que l’envie 

A. Interconsulta directa des del servei prescriptor 

Interconsulta 
delegada des del 
servei d’Urgències 
hospitalària a una 
especialitat 
hospitalària 

El seu metge 
que l’envie 

A. Interconsulta directa des del servei prescriptor 

Interconsulta 
rebutjada perquè no 
s’ajusta a protocol 
per error en el servei 
destinació 

El seu metge 
que l’envie 

A. En lloc de rebutjar la interconsulta,       
redireccionar-la al servei corresponent per el      
servei receptor. 

Informes d’inspecció  “Avís per SIA” 
A. Accés de la Inspecció a SIA i valoració del cas           
per la seua banda, fins i tot presencial, si ho          
considera necessari. 

Revisions REFAR 
El seu metge 
que ho revise 

A. Les revisions han de remetres al especialista        
prescriptor (d’A. Primària o hospitalari) 

 



 

Aquestes són un seguit de situacions que a diari es plantegen en les consultes d’AP. En                

elles apreciem com es deriven tasques administratives a altres companys sanitaris, se li             

plantegen als usuaris solucions de baixa qualitat i, en conjunt , es demostren clarament              

ineficients i poc equitatives.  

En els últims anys, a poc a poc, l’Atenció Primària hem deixat de fer les tasques que                 

ens són pròpies i diferencials, les que feien del sistema sanitari espanyol un referent              

internacional. La demanda assistencials del dia a dia ens han menjat l’espai per a l’atenció a la                 

unitat familiar i a la comunitat, a la prevenció i a la promoció, a la docència i a la investigació. A                     

poc a poc, sense adonar-nos, les hem deixat oblidades en un calaix.  

Però ara, amb la pandèmia, on la pressió assistencial s’ha multiplicat, i que segur va a                

augmentar molt més encara, ja no tenim res més que deixar al calaix. Ara, més que mai, no                  

podem deixar de ser els metges dels nostres pacients per ser els administratius i secretaris de                

ningú.  

Per això, ara, abans de que apareguen nous i majors rebrots, sol·licitem que pose en               

marxa una estratègia ferma i decidida, amb les instruccions necessàries, per implantar aquests             

procediments, amb la intenció de descongestionar de tasques delegades i administratives           

l’Atenció Primària. El Sistema de Salut i els nostres pacients ens necessiten fent de metges i                

metgesses, i sols així podrem eixir junts de la crisi.  

 

 

Signa:  


