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llermo Mattioli, president del 
Col·legi de Psicologia de Catalunya. 

Tots coincideixen a dir que la ne-
cessitat d’aquests professionals ani-
rà a més. “Gairebé la meitat dels ca-
talans tenen excés de pes, un 25% té 
hipertensió arterial; un 21%, coles-
terol elevat, i un 7,4%, diabetis”, cita 
Babio com a exemple de malalties 
que requereixen d’un abordatge nu-
tricional. No s’ha establert encara 
quina ràtio de nutricionistes es ne-
cessitarien, però el col·legi calcula 
que en cal un per cada 50.000 targe-
tes sanitàries, és a dir, al voltant de 
tres o quatre per regió sanitària. És 
un inici. “Sabem que no pot ser un en 
cada CAP”, admet Nancy Babio.  

Els fisioterapeutes també dema-
nen pas. Són una excepció els ambu-
latoris que en tenen. “Hauríem d’es-
tar físicament al CAP i no dependre 
d’altres empreses que treballen per 
a l’administració pública, com pas-
sa ara”, assenyala Manel Domingo, 
president del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya. Defensa que la 
seva presència és “indispensable”, 
ja que l’activitat física terapèutica 
serveix cada cop més per ajudar a 
viure millor, conviure amb certes 
malalties o per recuperar-se de lesi-
ons i patologies. La fisioteràpia és 
beneficiosa, per exemple, per trac-
tar malalties respiratòries ense-
nyant tècniques que facilitin la res-

Nutricionistes i fisioterapeutes 
entraran als ambulatoris

Salut vol incorporar nous perfils professionals per atendre l’augment de la cronicitat i l’envelliment

ATENCIÓ PRIMÀRIA

La prevenció d’un ampli ventall de 
malalties passa per hàbits de vida i 
d’alimentació saludables, però als 
centres d’atenció primària (CAP) no 
hi ha nutricionistes. Entre un 30% 
i un 50% de les visites al CAP tenen 
un component emocional, però en-
cara no hi ha psicòlegs en tots als 
ambulatoris. Són dos exemples dels 
nous perfils professionals que es vo-
len incorporar, o bé potenciar, als 
CAP, ja que les necessitats de salut 
de la població ho requereixen. 

Així es va posar de manifest en la 
cimera de professions sanitàries 
que es va celebrar la setmana passa-
da. “Fa temps que es treballa en 
aquesta línia, però ara sembla que hi 
ha voluntat política perquè s’han 
adonat que a l’atenció primària hi 
accedeix més del 70% de la pobla-
ció”, sosté Nancy Babio, presiden-
ta del Col·legi de Dietistes-Nutrici-
onistes de Catalunya. L’atenció pri-
mària és la porta d’entrada al siste-
ma sanitari, tots hi passem en algun 
moment o altre, i és per això que, 
atesos els canvis demogràfics que 
s’albiren –població més envellida, 
amb més problemes crònics i amb 
més necessitats socials–, caldran 
nous perfils professionals, com ara 
nutricionistes, fisioterapeutes, psi-
còlegs clínics i treballadors socials. 

Els nutricionistes fa temps que 
insisteixen en la importància que 
se’ls incorpori a la plantilla dels 
CAP, ja que sostenen que ajudaria 
a prevenir malalties cròniques com 
ara l’obesitat, la diabetis de tipus 2, 
la hipertensió arterial i el càncer. 
“Som una inversió en salut, la nutri-
ció està més que demostrat que és 
essencial per fer prevenció”, diu Ba-
bio. I destaca que la seva incorpo-
ració a la primària estalvia costos en 
medicaments, visites mèdiques i in-
gressos hospitalaris. “Gastem molt 
en medicació arterial, per la hiper-
tensió i per la diabetis, i són malal-
ties que es poden prevenir amb la 
nutrició”, diu, i cita un estudi de l’as-
sociació holandesa de dietistes se-
gons el qual cada euro invertit en un 
tractament dietètic suposa un estal-
vi de fins a quatre euros en altres 
costos de salut. 

En la mateixa línia s’expressen 
els psicòlegs. “Un sistema de psico-
teràpia públic seria una benedicció 
pel pressupost perquè estalviaria 
despesa en medicació a canvi d’un 
benefici superior”, argumenta Gui-
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Sala d’espera d’un centre d’atenció primària, on es volen incorporar nous perfils professionals. XAVIER BERTRAL

piració, pot establir pautes d’exer-
cici físic per a un diabètic o de pèr-
dua de pes per a una persona amb 
artrosi de genoll. Domingo recorda 
que la fisioteràpia no només serveix 
per tractar lesions puntuals, sinó 
per establir hàbits saludables. “Si tu 
promous l’activitat física, aquella 
persona interactuarà menys amb el 
metge i gastarà menys recursos sa-
nitaris”, afegeix. I insta a aprofitar 
la conjuntura actual que tendeix a la 
desmedicalització per potenciar 
aquests professionals. 

El nou model sanitari també vol 
potenciar la figura del psicòleg per 
reduir el consum de fàrmacs i incre-
mentar l’abordatge psicosocial. 

Despesa 
Defensen que 
així també es 
consumeixen 
menys 
medicaments

Al detall

Nutrició 
Els nutricionistes poden donar pau-
tes per a una alimentació saludable 
perquè la proliferació de missatges 
relacionats amb l’alimentació so-
vint generen confusió. “Tothom sap 
que ha de menjar bé però no sap 
com, i el metge no té temps ni és 
l’especialista”, diu Nancy Babio.

Fisioteràpia 
La fisioteràpia serveix per tractar 
lesions i també per evitar-les. L’ac-
tivitat física terapèutica pot ajudar 
a conviure amb certes malalties o 
en processos de recuperació d’al-
tres. Pot ser beneficiosa per trac-
tar pacients d’artrosi, diabetis o 
malalties respiratòries.

Psicologia i treball social 
La figura del psicòleg al CAP pot contribuir a redu-
ir el consum de fàrmacs i a abordar problemes emo-
cionals. Es calcula que entre un 30% i un 50% de les 
visites al CAP tenen un component emocional. El 
treball social serveix per abordar l’impacte que té 
la malaltia en les persones i les famílies: situacions 
de vulnerabilitat i pobresa, dol desbordat o reorga-
nització familiar durant la malaltia, entre d’altres.

Potenciar perfils professionals que ajuden a prevenir malalties


