
Quan a la EAP, no trobem 
pediatries de família 

Què hem de fer? 
 

Dra. Pyrene Martínez 
ABS de Peralada 



La meva experiència:  

Juny 2008: finalitzo la llicenciatura de Medicina 

 

Període 2008-2009: preparació examen MIR 

 

Maig 2009: inicio la meva especialització com a Metgessa de 
Medicina familiar i comunitària. Unitat docent ICS Girona. 

 

Maig 2013: Finalitzo la especialització. 

 



Ofertes de treball a partir del dia 01/06/2013: 

•Servei d’urgències de l’Hospital de Figueres 

 

•Metgessa de família amb “cupo” propi a l’EAP de Roses (indefinit) 

 

•Pediatre de família a l’ABS de Salt (100%) 

 

•Servei d’urgències a l’hospital Nostra Senyora Meritxell (Andorra) 

 



Ofertes de treball a partir del dia 20/05/2013: 

•M’ofereixen fer 10 dies de vacances de la pediatra actual a 
l’ABS de Peralada:          Del 20/05 – 31/05/2013. 

 

•Sorpresa 28/05: quan per raons familiars de salut, ha de 
marxar a Astúries (lloc d’origen) i deixa la plaça. 

 

•M’ofereixen substituir-la fins trobar a un/a pediatre de 
família.  

 



Moment de triar: 

•Dilema personal:  

Escollir una plaça fixa a Roses o ve fer la pediatria de família sense 
saber el meu futur… 

 

•Desprès de donar-hi voltes, escolleixo la pediatria de família.: 

Especial il·lusió en treballar a una EBA... 

 
•La Direcció del centre, posa els anuncis a les webs pertinents per buscar 
pediatre. 



Què faig? 

•Em poso amb contacte amb la Pediatra titular de sempre, que per 
motius de salut, va haver de deixar de treballar.. 

 

•Realitzo l'únic curs en aquells moments, de pediatria d’atenció 
primària del Col·legi de metges de Barcelona. 

 

•M’aconsella posar-me amb contacte amb diferents pediatres 
col·legues seus de diferents entitats per fer rotacions: 
 

 



•Durant alguns mesos, els dissabtes vaig al servei d’urgències de 
Sant Joan de Déu. 

 

•Durant mig any, un mati per setmana, vaig a passar visita amb 
una pediatra de família de l’ICS. * actualment la meva referent de 
pediatria de família. 

 

•Em poso amb contacte amb el servei de pediatria de l’hospital 
de referència, i m’obren les portes pel que necessiti.   * ja havia 
rotat amb ells al MIR. 

 



Handicaps: 

•Poca confiança personal (acabo de finalitzar el MIR).  
 
•Molt de respecte per aquesta especialitat: són nens/es i 
pares/mares 
 
•Estic sola dins l’equip de pediatria de l’ABS. 
 
•Cada vegada que sento “la pediatra” no m’acabo  
d’identificar, jo no sóc pediatra. 
 



Actualment:  

•Estudio a diari per estar actualitzada i poder donar la màxima qualitat 
assistencial. 
 
•Acudeixo a les sessions formatives que fan els pediatres de la meva 
comarca (2-3 dies al mes) durant l’any. 
 
•Tinc una estreta i bona relació amb el servei de pediatria hospitalari, on 
sempre m’ajuden davant els meus dubtes. 
 
•Tinc una boníssima pediatre de família que m’aconsella i m’orienta amb 
els dubtes. 
 



•Actualment es el 5è any que exerceixo de pediatra de família. 
 
•Resultats:  

•100% SISAP (EQAnens i EQPF) cada any. 
•Atenem el 90% de la població assignada. 
 

•Sempre he pensat i segueixo pensant que és temporal. 
 
•La humilitat, les ganes d'aprendre i el respecte, són els tres pilars bàsics 
de la meva experiència, juntament amb mantenir el contacte amb els 
pediatres referents (d’AP i hospitalaris). 
 
•He connectat amb la part bonica de l’especialitat de pediatria. 
 
•Seguim buscant pediatre. 
 



Futur? Incert. 

Possibilitats personals:  

• Trobem pediatre i torno a fer de MFiC 

• Segueixo igual fins ?¿ 

 

Possibilitats del sistema sanitari: 

•Augmenten les places MIR de Pediatria 

• Metges de família “subespecialistes de pediatria familiar” 
sempre amb un pediatre referent. 

• Canvi/evolució del model?¿ (un sistema semblant a Anglaterra, França…)  

 



Moltes gràcies. 


