Barcelona acull del 10 al 12 de maig
el XXXVIII Congrés de la semFYC


El Congrés, en el qual s’han acceptat més de 2.000 comunicacions, comptarà amb unes 200
activitats científiques.

21 de març de 2018. La Sociedad Española de Medicina de Família y Comunitària (semFYC) organitza a
Barcelona una nova edició del seu congrés anual de professionals de l’especialitat de Medicina Familiar i
Comunitària. Una nova ocasió per a reivindicar als metges i metgesses de família com els pilars fonamentals
dels Centres de Salut, els serveis d’urgències i els consultoris rurals. Uns 2.000 metges i metgesses de
família de tot Espanya es reuniran a la ciutat entre els dies 10 i 12 de maig per a presentar, analitzar i posar
en comú les principals novetat a propòsit dels tres eixos en els que aquest any es fonamenta el programa
del Congrés: la millora de l’Atenció Primària, la innovació tecnològica i la difusió de bones pràctiques.
Dins d’aquestes tres grans propostes temàtiques es tractaran el temes principals que afecten a la feina dels
professionals de l’Atenció Primària i als metges de família, tant des del punt de vista administratiu y de polítiques de
gestió sanitària, com de l’avenç tecnològic – imprescindible – a les consultes i Centres de Salut, sense oblidar
aspectes ètic que envolten a una especialitat mèdica, la Medicina Familiar i Comunitària, que sempre va de la mà
amb la voluntat de millor dels contextos socials comunitaris i l’assoliment de drets per a una millor igualtat, justícia i
benestar.
Més de 2.000 comunicacions
A dos mesos de la celebració del XXXVIII Congrés de la semFYC a Barcelona ja s’han comptabilitzat prop de 2.000
comunicacions acceptades i el programa compta amb gairebé 200 activitats científiques.
En aquesta 38ª edició del Congrés de la semFYC, el Comitè Organitzador ha programat la celebració de tres
ponències inaugurals, cadascuna a propòsit dels tres itineraris sobre els que gira el programa científic.
Mitjançant aquest nova fórmula inaugural, els assistents podran seguir les recomanacions d’Antoni Bach Lleal, cap
de colla dels Castellers de Vilafranca – una de les poques colles que aixeca castells de 10 pisos – per parlar sobre
“Lideratge i treball en equip”; l’arqueòleg, divulgador i empresari del sector de la digitalització Genís Roca donarà
claus per abordar “La internet de les coses” i com pot afectar el sector de la salut; i el tercer dels ponents inaugurals,
Christian Llàcer, professional de l’Atenció Primària, actor i director de teatre.
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), societat amfitriona
El Congrés de la semFYC té la particularitat que cada any és organitzat conjuntament amb la Societat científica
federada amfitriona de la ciutat que acull l’esdeveniment que, a més, també ocupa la presidència del comitè científic
i organitzador del Congrés. Aquest 2018 es tracta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFiC), la societat federada aliada de la semFYC que ofereix Barcelona per a impulsar la cita anual de
l’especialitat.
El lema escollit per a 2018 ha estat “Confiamos en nuestra fuerza” per retre homenatge a un dels trets culturals més
característics de Catalunya, els castellers. El lema és una al·legoria que fa referència al treball en equip i a l’esforç
compartit necessaris que experimenten en el seu dia a dia els professionals de l’Atenció Primària i els metges i
metgesses en els seus equips assistencials.

En aquest sentit, tal i com indica Yolanda Ortega, presidenta del Comité Organitzador del XXXVIII Congrés, els
castells “són estructures humanes reflex d’una comunitat organitzada i preparada que uneix esforços per arribar al
més alt, per tocar el cel. La sanitat és com aquest castell que arreplega tots els professionals sanitaris per a donar
millor atenció al pacient. Tots formem part d’aquesta estructura, tots som responsables de la seva estabilitat i
competència, però la força que sustenta la nostra sanitat es l’Atenció Primària”
Per la seva part, Albert Casasa, president del Comitè Organitzador del Congrés afegeix que “som els metges de
família que, treballant en equip, cohesionats, organitzats, amb esforç, professionalitat i gran preparació construïm el
nostre castell: la Sanitat”
Els tres eixos del 38è Congrés de la semFYC
El temes principals que afecten a la tasca dels professionals de l’Atenció Primària giraran al voltant de tres eixos
temàtics
1. La millora de l’Atenció Primària
2. Tecnologia: de la teoria a la pràctica
3. Bones pràctiques
Aquests tres grans eixos són fonamentals al dia a dia dels Centres de Salut i dels metges de família, des del punt de
vista administratiu i de polítiques de gestió sanitària, com de l’avenç tecnològic – imprescindible – a les consultes,
sense oblidar aspectes ètic que envolten a una especialitat mèdica, la Medicina Familiar i Comunitària, que sempre
va de la mà amb la voluntat de millor dels contextos socials comunitaris i l’assoliment de drets per a una millor
igualtat, justícia i benestar.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)
La semFYC és la federació de les 17 Societats de Medicina Familiar i Comunitària que existeixen a Espanya i agrupa a més de
19.500 metges de família. La especialitat de Medicina de Família persegueix la millora de l’atenció a la salut dels usuaris de la
Sanitat Pública del Sistema Nacional de Salut a través d’una atenció més propera a les persones, la seva família i el seu entorn
comunitari.
SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (CAMFIC)
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és la societat científica que agrupa els metges de família
catalans, fundada el 1983. Actualment compta amb més de 4.300 socis. La CAMFiC ofereix formació presencial i online als
professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en Atenció Primària i s’articula en
més de 45 grups de treball i diferents vocalies territorials.
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