Nota de Premsa
Sessió extraordinària de la Societat Catalana de Pediatria, 01-06-2022

Presentació del Model de l’atenció pediàtrica a l’atenció primària a
Catalunya
La Societat Catalana de Pediatria (SCP) ha celebrat el dimecres dia 1 de juny de 2022 una sessió
extraordinària a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques amb motiu de la presentació als socis, al
Departament de Salut i a la societat en general del seu compromís amb el Model de l’atenció
pediàtrica a l’atenció primària de Catalunya. Era un dels reptes de la nova junta, continuar
impulsant el model tal com van fer les juntes anteriors.
La SCP ha vetllat sempre perquè els infants i joves de Catalunya tinguin un alt nivell de qualitat
en l’atenció sanitària amb l’objectiu de millorar el seu estat de salut. Sempre s’ha defensat que
aquesta atenció fos equitativa a tot el territori i estigués basada en la màxima evidència
científica. La responsabilitat de la SCP és ser al costat de l’Administració i col·laborar-hi perquè
això sigui possible.
Aquesta col·laboració per la millora del model es va iniciar ja fa quinze anys. La junta anterior va
fer un pas de gegant donant-li un bon impuls perquè fos una realitat a tot el territori català, però
des de l’Administració no es va acabar de concretar el desplegament i hi continuen havent
moltes desigualtats. Encara hi ha diverses propostes pendents i s’ha volgut continuar apostant
i insistint per seguir millorant aquesta atenció.
L’objectiu principal és oferir una atenció pediàtrica a l’atenció primària més resolutiva,
accessible i orientada a les necessitats dels infants, els joves i les seves famílies en el seu entorn
natural.
Des de la SCP demanem que aquesta vegada l’aposta sigui ferma. La majoria de les intervencions
que es fan per millorar la salut de la infància i la joventut influeix positivament en la salut futura
de la població adulta, ja que els beneficis de les accions iniciades en la infància es perllonguen
tota la vida. La inversió en salut pediàtrica és una aposta clara de futur.
L’acte ha estat presentat per la presidenta de la SCP, Anna Gatell; Manel Enrubia, vocal d’Atenció
Primària i president de la Secció d’Atenció Primària; Ramon Capdevila, vicepresident de l’Àrea
Científica, i Susanna Campo, presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. El
conseller de Salut, Josep M. Argimon, ha clos l’acte i ha rebut el document per començar a
concretar i a treballar el Model en el si del Departament.
També hi han assistit la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel; la directora
general de Planificació en Salut, Aina Plaza; i el director estratègic de la Comissió Departamental
per a l’Impuls Estratègic en l’Atenció Primària i la Salut Comunitària, Rafa Ruiz. L’acte ha comptat
amb l’assistència de socis que també van participar en els inicis del canvi de model i altres socis
que han acompanyat la SCP i li han donat suport per seguir impulsant la millora en l’atenció
pediàtrica a l’atenció primària.

