
qå/
' ll rr 0[ 2uii

Ct¡n¡¡rotvg

Sr. AntonlJuan Pastor
Director Assistencial

lnstitut Catalå de Salut
Gran Via de les Corts Catalanes, 587

08007 Barcelona

Benvolgut Sr. Pastor,

La desburocratització de les consuttes d'atenció primària és un dels objectius estratègics que des de

fa anys ens hem fixat tots els agents que participem delsistema sanitaridel país.

Han estal diversos els intents d'establir m€sures per impulsar la simplificació dels lràmits

administratius. L'Acord de desburooalització subscrit I'any 2009 entre el CatSalut i la Societat

Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), conjuntament amb l'lnstltul Català de la Salut

(lCS), la Unió Catalana d'Hospilals (UCH), el Consorci de Salut i Social de Catalunp (CSC) i el

Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha estat la millor inicialiva €mpr€sa en aquesl åmbit,

però amb una implantació efectiva malauradament insuficient, que no ha tingut la continuilat que la

oomplexital del problema regueria psr veure els seus fruits.

En aquest sent¡t, la instauració de I'o-CAP com a progrema integral per a la gestió de l'assistència

sanitària en l'àmbit de l'atenció primåria, tot i les seves contribucions, tampoc ha resultat un factor

determinant en el caml cep a l'agilització i I'eficièncla de les consultes dels facultatius de medicina

familiar i comunitåria.

Matges de Catalunya (MC) ha pogut oompnovar que un dels tràmits més freqüents per als metges de

familia també és un dels que provoca un maior alentiment an les consultes i que øea més

insatisfacció en l'ús de l'eCAP oom a eina de treball quotidiana de la consulta. Una enquesta

realitzada pel sindicat mostra que en el 35% dels Serveis d'Atenció Primària (SAP)de l'lCS, el metge

que sol'licita una prova diagnòstica o una derivació cap a un altre especialista ha de fer-ho utilitzant

models de patició externs a I'e-CAP. És a dir, o bé han d'abandonar I'e-CAP per accedir a altres

aplicacions informàtiques, o directament realitzen la sol'licitud de forma escrita en paper. En ambdós

casos s'atenteix extraordinàriament la consulta havent d'emprar temps en omplir formularis amb

dades que ja conslen a la història clfnica i que s'han de tornar a consignar.

Els enquestats indiquen que les pÍoves i/o derivacions que de forma més freqüent raquereixen una

acció externa a |'+.CAP són les derivacions a les unitats de diagnÖstic ràpid, les sol'licituds per la

realització de proves complementåries com la densitometria ôssia (DMO) i la retinoscðpia. Aquest fet

suposa un inconvenient per al640/o dels metges enquestats.

A més. s'afegeixen allres problemàtiques relacionades amb les dificultats administratives (necessilat

d'autoriÞació) per sol.licitar ressonàncies magnètiques, TAC o ecocardiogrames. La impossib¡litat de

consultar des de l'e€AP les histöries cliniques dels pacients que reben assistència a la xarxa

concertada també és assenyalada com un entrebanc per a I'agilització dels processos.
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És per tot aixö que des de MC considerem oportri demanar que es convoguide nou la Comissió de

Desburocraützecló del CatSalut, conrfituida el 26 de febrer de 2010 i integrada per les entitats

anleriormenl referides, i a la gual sol.licltem formalment la noslra participació, amb l'obiectiu de

recuperar i potenciar el pla de simplificacir! administrativa I dillçncia de lþxercici professional a

I'entorn de I'atenció primària catalana.

Entre tant això no passi, preguem que doneu les lnstruccions oportunes perquè es retirin sls clrcuitg

d,inlerconsutta ialtres formularis de derivaclô o sol-licitud de proves complementàries que s'han creat

en dlferenls SAp i que obliguen a sortir de I'entom eCAP i que creen una sobrecàrrega burocràtica

del lot inneceeeària que resta t€mps a I'aesietència efåctiva del pacient.

Tot esperant la s€va resposta, rebeu una salutació ben cotdial.

Duch i

Secretâr¡ çneral de Metges de Catalunya

Barcelona, 3 de juny de 2O14
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