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QUI SOM?

coordinador/a
Anna Lorda

secretari/a
Jaume Sanahuja

@apoc_copc

camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=877

membres
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Angelina González
Victoria Feijoó
Carmina Poblet
Anna Altés
Francisco González
Cinta Daufí
Carme Forcada
Gonçal Foz
Jaime Gofin
Estrella Lalueza
Rick Miller
Isabel Montaner
Josep Lluís Peray
Isabel Porta
Andreu Segura
Maribel Pasarí

Els grups de treball de la CAMFiC són el seu motor.
Feu molt bona feina, feu gran la CAMFiC
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PROJECTES 2018
Participació al grup operatiu del projecte, des dels inicis, darrera trobada AUPA fou
el 18 de gener del 2019 a Salou.
Participació del grup APOC en el Comitè Permanent del PACAP i com a
representants autonòmics d’aquest programa a la CAMFiC, darrera trobada al
Congrés SEMFyC 2019, Màlaga.
Participació de membres d'APOC com a Jurat dels premis Albert Ramos de la Xarxa
AUPA 2019.
Des de la CAMFiC conjuntament amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS) i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, se segueix treballant al
“projecte ESSENCIAL”, amb l' objectiu de millorar la qualitat de l' atenció sanitària i
promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aportin
valor qualitatiu o quantitatiu en termes de salut.
Des del Departament de Salut fa 4 anys que s'ha impulsat conjuntament amb la
Xarxa AUPA, i amb la participació de l' AQuAS i del grup APOC, un nou projecte de
Salut Comunitària: “ComSalut” que es va iniciar al juny del 2015, on hi participen
(16) Equips d’Atenció primària de diferents Àrees Bàsiques de Salut de tota
Catalunya amb l'objectiu de legitimar i impulsar la orientació del sistema sanitari
amb una perspectiva comunitària, promovent el treball en xarxa i implicant als
diversos agents de Salut de la Comunitat i Salut Pública locals.
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PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2018
Participació en la publicació del recull d’experiències en Salut Comunitària
presentada en la darrera Jornada COM Salut a l'auditori de Caixa Fòrum el passat
27/02/2019.

PLA D'ACTIVITATS FUTURES
Promoure l'actualització i la documentació en APOC
Impulsar la coordinació entre Unitats Docents de territori català per tal
d’homogeneïtzar la formació de Salut Comunitària pels residents de medicina i
infermeria durant els anys de formació en l'especialitat.
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SOCIETAT CATALANA DE
MEDICINA FAMILIAR I
COMUNITÀRIA

COMUNICACIÓ CAMFIC

JORDI MESTRES

VOCALS D'ENLLAÇ AMB
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IRIS ALARCÓN
MÒNICA SOLANES

informans@camfic.org

