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PASSAT I FUTUR DE LA MEDICINA DE FAMÍLIA AL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUT 

 

El 1979 va néixer la Coordinadora MIR de metges residents de Medicina 
Familiar i Comunitària, que va fundar posteriorment la Societat Espanyola 
de Medicina Familiar i Comunitària el 1982. Simultàniament, neix la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), que registra els seus 
estatuts el 1983. La semFYC esdevé una Federació el 1984. El naixement de 
les nostres societats ve marcat per la defensa de la creació i sobretot, el 
manteniment de l’especialitat de Medicina de Família creada al 1978 i 
regularitzada al 1979. En contraposició aquesta legislació que donava un 
paper a la Medicina de Família, es creava una forta oposició a la creació de 
l’especialitat via MIR per part dels col�lectius de metges generals que 
exercien en l’àmbit ambulatori de l’Atenció Primària.  Aquest es l’origen de 
la divisió entre els professionals que treballem en aquest àmbit. Per altre 
banda la semFYC era la reconeguda per la seva defensa del període de 
formació especialitzada com la interlocutora internacional i admesa a 
WONCA Europa, WONCA World i fundadora de la Confederació 
Iberoamericana de Medicina de Família. 

Val la pena recordar què deia el decret 3308/1978: 

“La atención médica primaria a los individuos y a los grupos sociales 
primarios, en las necesidades de salud de la familia y en el medio social en 
que se inserta, exigen unos conocimientos específicos multidisciplinarios 
que alcancen no sólo el tratamiento de las enfermedades, sino a la vez a la 
promoción y protección de la salud de los individuos en su medio familiar y 
comunitario, constituyendo un conjunto de actividades médicas integradas”. 

“El modelo sanitario de los últimos años ha sido dirigido preferentemente 
hacia la medicina hospitalaria muy tecnificada, lo que ha permitido el 
desarrollo de un número de especialistas clínicos, altamente cualificados, 
pero sin que se haya desarrollado en medida similar el alcance preventivo y 
comunitario de la medicina general y con ello la atención de la asistencia 
primaria. Tal situación conlleva al riesgo de la práctica desaparición del 
Médico de cabecera como estructura básica del sistema sanitario”. 

“Un modelo sanitario actual acorde con las necesidades de la sociedad en 
atenciones de salud al individuo en su medio familiar y comunitario, hace 
preciso el desarrollar, de acuerdo con las tendencias mundiales y las 
directrices de los Organismos internacionales sanitarios, una estructura 
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sanitaria que atienda en primera instancia las demandas de salud de los 
individuos, acercando a los usuarios los medios sanitarios actuales, 
permitiendo a la vez evaluar la enfermedad en razón de los factores del 
medio que la condicionan, ejerciendo una medicina coherente e integrada y 
acorde con la realidad socioeconómica del país”. Eren els temps de la 
Conferència d’Alma Ata. 

Posteriorment, i fruit d’un acord entre el Ministeri de Sanitat, semFYC y 
SEMERGEN, s’aprova el 1998 una via extraordinària per a l’obtenció del títol 
de Medicina de Família, per totes aquelles persones que poden acreditar un 
temps d’assistència clínica, i un mèrits formatius que els dona dret a 
presentar-se a una prova d’avaluació de competències (ECOE) per a obtenir 
el títol de Metge de Família. Durant aquest procés de negociació, que dura 
anys, un altre col�lectiu mèdic de metges generalistes funden el 1988 la 
Sociedad Española de Medicina General.   

Aquest procés d’obtenció per via extraordinària del títol de Metge de Família 
ha estat llarg, amb diverses convocatòries realitzades pel Ministeri de 
Sanitat, i la semFYC ha estat adjudicatària per fer-ne les diferents edicions 
amb acords i desacords durant aquest període amb les altres dues Societats 
representatives de Metges d’Atenció Primària.  

EL PRESENT 

Aquest 2014 s’ha celebrat la darrera prova ECOE, efectuada en aquest cas, 
pel Ministeri de Sanitat i amb l’acord de les tres Societats de Medicina de 
Família (semFYC, SEMERGEN i SEMGF). L’evolució en el temps ha significat 
que hi hagut un reconeixement per part de totes les parts de la necessitat 
d’homogeneïtzar el col�lectiu de metges d’Atenció Primària en una única 
titulació de Metge de Família. El temps i el futur fan pensar que una vegada 
unificat el col�lectiu sota el títol de Medicina de Família sigui més fàcil 
pensar que cal arribar a un acord per crear una societat que ens aglutini a 
tots, el procés ha de treballar sobre les estructures actuals i sobre la 
confiança.  

Les qüestions que ens preocupen són clares, però també cal pensar que si 
les afrontem junts tindrem millor resultat: 

-Cal donar una visió positiva de la Medicina de Família, és molt el recorregut 
que hem fet. A vegades, el dia a dia es dur, però cal mirar de tant en tant 
enrere per veure que hem assumit moltes competències, que som 
resolutius, que segurament la nostra pràctica s’acosta mes que cap altre a 
una medicina no medicalitzadora, que som cost-eficients. Que totes les 
recomanacions d’organismes internacionals aposten per un 
desenvolupament clau de l’Atenció Primària. Cal refermar-se en els valors 
de la Medicina de Família: l’equitat, la universalitat, el professionalisme 
mèdic...però també l’esperança i la creença en el model actual. 

-Que tenim oportunitats per a que la nostra especialitat destaquí en el futur 
per donar resposta a la sostenibilitat, a l’envelliment de la població, al 
abordatge integral sota la vessant biopsicosocial, a tractar a la persona de 
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la comunitat en la medicina centrada en la persona. El Pla de Crònics 
esdevé clau. 

-Tenim el vas mig omplert en la Universitat, és a dir, els Plans d’estudi 
contemplen les competències de la Medicina de Família, tenim assignatura 
obligatòria de medicina de família en més de 30 universitats espanyoles. 
Però ens manquen professors titulars, màsters universitaris, estar presents 
en els plans de recerca, poder somiar a tenir Departaments de Medicina de 
Família que ens donin un reconeixement acadèmic i un prestigi. Nosaltres 
podem incorporar a la universitat moltes innovacions docents fetes i 
impulsades des de la nostra universitat. 

-A la investigació, podem fer un balanç positiu de la recerca en Atenció 
Primària, sobretot a Catalunya per la creació de l’IDIAP Jordi Gol i Gurina, 
però també a la resta d’Espanya hi ha nuclis potents de recerca. No és 
estrany veure moltes publicacions espanyoles en revistes internacionals 
amb un factor d’impacte important. Però ara cal generalitzar estructures de 
recerca i socialitzar-la per què tothom que vulgui accedir-hi pugui fer-ho. El 
repte és important, doncs l’estructura de primària només rep el 4% dels 
fons de recerca, i hem demostrat que podem fer molt per pocs diners. Cal 
crear estructures, fer xarxes, fer assaigs clínics en Atenció Primària a la 
capçalera del pacient.    

-La Docència postgrau i el repte de la Troncalitat: per primera vegada, es 
veu la necessitat de que totes les especialitats comparteixin un  programa 
formatiu de dos o tres anys. Els troncs més importants, el quirúrgic i el 
mèdic. Es pretén formar en l’abordatge integral del pacient, en la medicina 
centrada en la persona per poder afrontar la cronicitat i l’envelliment marcat 
per la multimorbilitat en el tronc mèdic. Cal que la nostra especialitat jugui 
un paper crucial en aquesta nova estructuració del programa formatiu del 
nou MIR. 

-La Desburocratització de les consultes de la Medicina de Família, el canvi 
de la prescripció de la Incapacitat Temporal, la prescripció 
electrònica...Treure tot allò que ens faci nosa per poder fer de metges i 
augmentar la resolució de les nostres consultes. 

-Pensem a fer possible un model d’acreditació i recertificació de les 
competències del Metge de Família, que sigui únic i que poc a poc, ens faci 
entrar en la cultura d’avaluar la nostra pràctica com un benefici pel propi 
professional i per a la població que atenem.   

 


