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L’alta cobertura dels serveis d’atenció primària explica en bona part
els bons resultats del sistema sanitari públic català
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Els Equips d’Atenció
Primària de les Àrees
Bàsiques de Salut
tenen perfils adaptats
a les característiques
de la zona.
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La xarxa d’atenció
primària s’estructura
a través de 369 Àrees
Bàsiques de Salut.
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Satisfacció en l’àmbit assistencial. Catalunya 2012
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Satisfacció en l’àmbit no assistencial. Catalunya 2012
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Percentatge de valoracions positives

Com són els usuaris de l’atenció primària
El sistema sanitari s’està enfocant
sobretot cap a l’atenció als
malalts crònics, per evitar la seva
agudització. Aquest grup fa la
majoria de les visites.
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S’ha creat el Projecte Essencial, per a aportar als professionals el coneixement
específic i contrastat sobre les pràctiques clíniques que es poden millorar
EXEMPLE:

TRACTAMENT
DE DOLOR LUMBAR
S’han elaborat 30 recomanacions
recolzades o proposades per les
Societats Científiques de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya.

El dolor lumbar és un dels quatre motius
d’atenció primària més freqüent per als quals
es prescriuen proves de diagnòstic per imatge.
La taxa de radiografia lumbar és de 20,6
exploracions per cada 1.000 pacients.
Amb un tractament adequat es podrien
reduir 23.000 proves, evitant als pacients
ser sotmesos a radiació.
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