
En relació amb la situació actual dels indicadors de la Pandèmia per SARS-CoV-2 i
conseqüentment la saturació dels Centres d’Atenció Primària, la Junta Permanent de
la CAMFiC vol manifestar les següents consideracions:
 
1. Cal implicar tot el sistema sanitari en la detecció de la COVID-19: mútues laborals,
serveis de salut laboral, farmàcies comunitàries, i aquelles organitzacions públiques o
privades que puguin gestionar cribratges enfront de la COVID-19.
 
2. En els darrers 16 mesos els Equips d’Atenció Primària s’han compromès en la
priorització de l’atenció a la pandèmia, sent els centres de la detecció, diagnòstic,
traçabilitat i seguiment clínic dels pacients afectats (fins i tot en àmbits no propis de
l’atenció primària). I actualment i des del gener de 2021, liderant amb Salut Pública el
programa de Vacunació. Actualment ens cal amb urgència descongestionar l’extrema
saturació dels centres d’atenció primària per recuperar l’atenció a la patologia crònica i
de debut de malalties infradiagnosticades durant aquest període que, deixades a lliure
evolució, tenen pitjor pronòstic que la mateixa COVID-19. 
 
3. En el sentit del punt anterior, i d’acord al nou protocol pel qual no es faran tests als
contactes estrets assimptomàtics, és imprescindible seguir les recomanacions de
seguretat vigents així com complir estrictament el període d’aïllament dels casos
confirmats.
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4. Agraïm l’esforç i la responsabilitat de la ciutadania, empreses i organitzacions
durant tota la Pandèmia. En un moment de xifres d’incidència explosiva mai vistes
(especialment en gent jove), d’increment d’hospitalitzacions, i de la incertesa
inherent a les noves variants, és moment de no oblidar que aquestes variants de
SARS-CoV-2 segueixen entre nosaltres. 

 
 

Barcelona, 9 de juliol de 2021
Junta Permanent de la CAMFiC
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