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Continuem amb la segona entrega de les reflexions i aportacions sobre el present i futur de l’atenció primària a Catalunya. A l’anterior número, el fil conductor dels articles publicats era la commemoració de la declaració d’Alma-Ata fa
quaranta anys, que va suposar un referent ineludible per a
tot el món. En aquesta segona part, el material de referència ha estat l’ENAPISC (Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària) que constitueix la proposta més
recent del Departament de Salut per reformar i impulsar
l’atenció primària i la salut comunitària en els propers anys.
També a darrera hora hi hem pogut afegir un resum del
primer document del recentment constituït Consell Assessor de Salut, el qual ha volgut prioritzar l’atenció primària
com a primer tema de les seves reflexions i propostes.
Vàrem distribuir ambdós documents entre diverses
persones que han reflexionat i treballat per millorar l’atenció primària, de manera que la seva visió constructiva i
crítica alhora suposa un bon complement d’aquells dos
documents institucionals. En conjunt, amb el que hem
publicat entre un número i l’altre, pensem que queda ben
expressada la varietat de punts de vista sobre l’atenció
primària i comunitària, tant des del punt de vista institucional, com acadèmic, professional i sindical. Ara, sens
dubte, el repte radica en dur a terme aviat el major nombre
possible de propostes.
A Roda contínua..., l’article sobre Seguretat del pacient ens arriba de l’Hospital Josep Trueta de Girona on
han dissenyat i implantat una “app” per millorar el compliment de la higiene de mans. Aquesta solució tecnològica
permet monitorar i analitzar de manera molt més eficient
les dades registrades quan es duen a terme les recomanacions de l’OMS. La qüestió pendent d’aclarir en el futur
és si finalment aquest compliment augmenta significati-
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vament i això repercuteix en la reducció de les infeccions
hospitalàries.
En un altre dels articles d’aquesta secció, un grup de
Can Ruti amb la participació de la Fundació Lluita contra
la SIDA ha fet una extensa revisió de la profilaxi preexposició per reduir la transmissió del virus de la immunodeficiència humana (VIH). De manera molt documentada,
revisen l’evidència que justifica aquesta intervenció precoç
i proactiva en grups d’alt risc, aportant dades sobre els seus
avantatges en termes d’eficàcia i cost-efectivitat, a banda
de les referències d’altres països on ja s’ha començat a implantar i que podrien suposar avenços molt importants
per reduir l’impacte d’aquesta infecció. Igualment, des del
Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada de la UAB,
se’ns presenta un resum del projecte europeu REVIVAL
orientat a millorar la detecció i el tractament de la violència masclista. El projecte posa l’èmfasi en la formació
de professionals que tant des de l’àmbit sanitari com social poden contribuir a fer que aquest problema tingui un
abordatge molt més integral i multidisciplinari, especialment en el terreny formatiu i de la col·laboració interprofessional.
A Proves i evidències, l’article de l’AQuAS ens recorda
les desigualtats existents pel que fa a les dones en el seu
exercici professional, científiques incloses, així com a l’àmbit assistencial, i la necessitat d’avançar cap a una recerca
molt més inclusiva.
Finalment, el darrer article d’aquest número i ja destacat en el títol de l’editorial, per reconèixer el mèrit, la
utilitat i l’interès de l’Eponímia com una de les seccions
més importants dels Annals. Tal com expliquen els seus
autors, Elena Guardiola i Josep-E. Baños, al llarg de vint
anys ens han arribat puntualment les seves col·laboracions
precises, documentades i didàctiques sobre tantes persones i noms que mereixen ser recordats. Fruit d’un treball
de cerca i documentació immensament complex i generós
per part seva, han anat bastint una galeria de noms que
han recuperat de l’oblit i que han situat en el seu context
històric i professional. Llegint el seu article també veiem
quant satisfactori ha estat per a ells rebre el reconeixement
o la col·laboració de col·legues i familiars de les persones
homenatjades. Ens n’alegrem molt i ens congratulem que
encara puguem continuar gaudint de les seves aportacions
durant molt més temps.
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