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Acreditació dels diplomes 
CAMFiC

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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Des de febrer de 2014 els
diplomes de la CAMFiC es
poden descarregar amb un codi
que certifica l'acreditació de la
formació realitzada.

El codi de validació es troba a la
part inferior dreta dels
certificats, si no el tens, si us

plau, torna a imprimir els
certificats del teu espai
personal. T’adjuntem les
instruccions per la descàrrega
de certificats i l'enllaç de
validació dels certificats. Amb
aquest enllaç qualsevol
personaque ho requereixi pot
comprovar el seu certificat. 

Instruccions de descàrrega de certificats

Validació dels certificats

vocalia FORMACIÓ

Activitats online

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14883_EBLOG_4308.pdf
http://www.camfic.cat/forms/Validacio_Acreditacio/Index.aspx
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=912
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14883_EBLOG_4308.pdf
http://www.camfic.cat/forms/Validacio_Acreditacio/Index.aspx
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=912


Nous càrrecs en la Junta Directiva
de la CAMFiC

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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En l’Assemblea realitzada el
passat dijous 16 de desembre
es van aprovar els següents
canvis en la Junta Directiva:

- El Dr. Antoni Sisó és reelegit
com a President.

-La Dra. Mònica Solanes passa
de ser vocal 1a a ser la
Vicepresidenta 2a en el lloc del
Dr. Jordi Mestres. 

- La Dra. Esther Limón ha estat
escollida tresorera.

1 2 3 4

5 6 7

1 Antoni Sisó, President
2 Pep Basora, Vice president primer
3 Mónica Solanes, Vice presidenta segona
4 Iris Alarcón, Secretària
5 Irene Veganzones, Vice secretària
6 Esther Limón, Tresorera
7 Laura Conangla, Vocal primera

- La Dra. Laura Conangla passa
de ser vocal 2a a vocal 1a.

D'aquesta manera la junta
permanent de la CAMFiC queda
formada per:

Coneix la CAMFiC. Qui som.

foto @jmestreslucero

http://www.camfic.cat/Quisom.aspx
http://www.camfic.cat/Quisom.aspx


ARC, nou grup de treball a
la CAMFIC

La CAMFiC amplia el seu ventall
de grups de treball, amb el nou
Grup Interdisciplinari de
recerca de relacions
assistencials, que té com a
principals objectius aprofundir
en el coneixement en la relació
personal sanitari/pacient,
família, comunitat, altres
professionals, per tal de
potenciar el treball integral,
desenvolupar una línia de
recerca a l’entorn del mètode
ARC, i alhora col·laborar amb
altres grups de la CAMFIC, així
com amb entitats i associacions
que vulguin treballar com
nosaltres en el primer objectiu.

Podeu posar-vos en contacte
amb el grup de treballl a través
de l'adreça arc@camfic.org.

Els objectius del grup són:

Aprofundir en el coneixement
en la relació personal
sanitari/pacient, família,
comunitat, altres professionals,
per tal de potenciar el treball
integral.

Promoure el mètode ARC
(Anàlisi del Rol en el Cas), com a
eina fonamental per treballar
casos, per tal que els
professionals obtinguin una
visió molt àmplia de la
complexitat del cas, centrant-se
en el rol, la tasca i les
interrelacions.

A més l’ ARC permet
desenvolupar una cultura grupal
i un empoderament del 

GdT - ARC
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GdT ARC

professional, a més de rebaixar
l’ansietat que es genera
treballant amb persones.

Desenvolupar una línia de
recerca a l’entorn del mètode
ARC.

Col·laborar amb altres grups de
la CAMFIC, així com amb
entitats i associacions que
vulguin treballar com nosaltres
en el primer objectiu.

Blog GdT Ètica

Dubtes, moltes
preguntes, poques
respostes i moltes
incerteses al voltant de la
COVID 19

http://camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=983
http://camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=983
https://ecamfic.wordpress.com/2021/12/02/dubtes-moltes-preguntes-poques-respostes-i-moltes-incerteses-al-voltant-de-la-covid-19/


5a edició de la Guia Pràctica 
d’HTA a l’Atenció Primària

La CAMFiC publica la cinquena
edició d’una Guia que ha estat i
es clau per als professionals del
primer nivell assistencial. Com
diu en el pròleg el president de
la CAMFiC “ El paper de
l’Atenció Primària en la
detecció, diagnòstic i
tractament de la hipertensió
arterial en els darrers 40 anys
ha estat nuclear. I ho continuarà
sent (més que mai) malgrat el
context actual. Són els
professionals de l’Atenció
Primària els qui més han
contribuït en aquestes dècades
a la reducció de la mortalitat per
malaltia vascular”.

La Guia parla de tractament
farmacològics i no
farmacològics, de criteris de
derivació hospitalària, de
situacions especials (com
hipertensió en grups ètnics,
hipertensió en pacients VIH+,
etc) i també analitza, entre
d’altres àmbits, la consulta no
presencial en l’abordatge de la
hipertensió.

GdT - HTA
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Guia Pràctica d'Hipertensió Arterial per a l'Atenció
Primària. Cinquena Edició.

GdT HTA

Hipertensió arterial (HTA)

Full per pacients

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15024.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=891
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15024.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15024.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=891
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_11254_FULL_2641.pdf


Carta Oberta del President de la
CAMFiC - Creu de Sant Jordi

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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http://www.camfic.cat/CompromisMetgeFamilia.aspx
http://gestor.camfic.cat//uploads/ITEM_15005_EBLOG_4326.pdf
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Per ser un dels pilars de
l’estructura assistencial sanitària
del país, ja que es tracta d’una
associació científica i professional
que representa el col·lectiu mèdic
d’especialistes en medicina
familiar i comunitària. Per la seva
tasca essencial.

La Creu de Sant Jordi és un dels
màxims reconeixements que
pot rebre una persona o
institució per part de la
Generalitat de Catalunya. La
distinció es va crear el 1981
amb  la  finalitat  de  distingir les 

persones naturals o jurídiques
que, pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a
Catalunya.

foto presidencia.gencat.catfoto @jmestreslucero

https://twitter.com/CAMFiC/status/1470439486073016321


7 vocalies/seccions53 grups de treball 9 vocalies territorials

Memòria del curs
2020-2021

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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vocalia COMUNICACIÓ

498 29.194
activitats inscrits

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/GrupsiVocalies.aspx
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
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8.440
seguidors

2.218
seguidors

934
seguidors

118.000
visites

854.000
visites

Informes CAMFiC 03
Atenció Primària en l'era post-COVID.
Revolució per a la transformació.

volum 39 (2021
35 articles publicats

https://twitter.com/camfic
https://www.facebook.com/CAMFiC
https://www.instagram.com/camficcat/
http://www.camfic.cat/index.aspx
https://www.fundacionap.org/
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14356_EBLOG_4160.pdf
http://www.butlleti.cat/Cercador.aspx?v=56&b=&t=-1
http://www.butlleti.cat/Cercador.aspx?v=56&b=&t=-1


Antoni Sisó, president CAMFiC: "La situació pot ser
crítica en qüestió de dies"
Antoni Sisó, president de la CAMFiC, Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària, explica que no
havia vist mai tants metges de família en situació de
baixa per esgotament físic i mental.  canal 324

El doctor Enric Aragonés, metge de família, parla de l'alta
incidència dels problemes de salut mental a la Marató de
TV3 (19/12/2021)
El doctor Enric Aragonés, metge de família, i la psicòloga
clínica, Ingrid Mulero parlen de l´alta incidència que tenen
amb els problemes de salut mental les persones que visiten
un CAP. Mulero parla també del suïcidi del seu pare. La
Marartó de TV3

vocalia COMUNICACIÓ

És notícia!
Comunicació: Atenció Primària i MFiC
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Mònica Solanes Cabús: "Els professionals dels CAP ja
estan deixant de fer la seva feina dins el sistema sanitari
per atendre casos de covid" (14/12/2021)
Mònica Solanes Cabús, vocal de la junta de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i metgessa de
família al CAP 11 de Setembre de Lleida, ha participat en
una entrevista a 'El Matí de Ràdio Estel' 

Antoni Sisó proposa desplaçar les tasques burocràtiques
per rebaixar la pressió als centres (15/12/2021)
El president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària defensa que als centres també es vacuna
contra la Covid-19 a un bon ritme. Café d'idees TVE2

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/ricard-ferrer-cap-uci-vall-dhebron-i-antoni-siso-pres-camfic/video/6135177/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/marato/la-marato-ingrid-mulero-el-meu-pare-es-va-suicidar/video/6135343/
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://www.radioestel.cat/actualitat/monica-solanes-cabus-metgessa-de-familia-i-membre-de-la-camfic-els-professionals-dels-cap-ja-estan-deixant-de-fer-la-seva-feina-dins-el-sistema-sanitari-per-atendre-casos-de-covid/
https://www.rtve.es/play/videos/cafe-didees/gemma-nierga-entrevista-antoni-siso/6247633/


Els CAP, saturats: "Mai hem vist tants metges de
família de baixa per temes emocionals" (10/12/2021)
La sisena onada està impactant als CAP més que
als hospitals, com totes les anteriors. Els metges i
infermeres estan saturats i esgotats. Catalunya
Radio.

L'augment de les derivacions a l'especialista rebutjades
pels hospitals preocupa els CAP (10/12/2021)
La pandèmia de la covid-19 ha fet augmentar les llistes
d'espera, però també ha agreujat un altre problema: les
dificultats per tenir una visita amb el metge especialista. El
metge de família hi deriva els pacients, però massa sovint
ni se'ls dona hora ni se'ls comunica que la seva petició s'ha
rebutjat. 
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Jordi Mestres, vicepresident CAMFIC: "Podem arribar als
25.000 positius diaris"
El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFIC), ha valorat el ràpid
augment de contagis accelerat per l'aparició de la variant
òmicron. Mestres ha advertit que els models indiquen que
els contagis es podrien doblar en els pròxims dies si no es
prenen mesures. 
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fem?
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Iris Alarcon Informatiu Migdia Beteve min 5:03 
La Secretaria de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària ha valorat el ràpid augment dels casos per
COVID en aquesta sisena onada i l’impacte en els CAP. Ha
recordat la importància de que la població mantingui les
mesures de protecció i es vacuni.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/els-cap-saturats-mai-hem-vist-tants-metges-de-familia-de-baixa-per-temes-emocionals/audio/1118676/
https://www.ccma.cat/324/laugment-de-les-derivacions-a-lespecialista-rebutjades-pels-hospitals-preocupa-els-cap/noticia/3134287/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/jordi-mestres-vicepresident-camfic-podem-arribar-als-25-000-positius-diaris/video/6135700/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/els-cap-saturats-mai-hem-vist-tants-metges-de-familia-de-baixa-per-temes-emocionals/audio/1118676/
https://www.ccma.cat/324/laugment-de-les-derivacions-a-lespecialista-rebutjades-pels-hospitals-preocupa-els-cap/noticia/3134287/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ccma.cat/324/els-hospitals-trigaran-mes-dun-any-i-mig-a-posar-se-al-dia-de-malalts-no-covid/noticia/3055136/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/jordi-mestres-vicepresident-camfic-podem-arribar-als-25-000-positius-diaris/video/6135700/
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8266
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8266
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8282
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8282
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8282
https://beteve.cat/btv-noticies-migdia/btv-noticies-migdia-1943/
https://beteve.cat/btv-noticies-migdia/btv-noticies-migdia-1943/


http://camfic.cat/congres/XXVIII/presentacio.aspx

