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El Grup de Medicina Rural de semFYC

Coordinador: Miguel Ángel María Tablado (Madrid)
Secretaria: María Portal González Lorenzo (Galicia)
Membres: Jaume Banqué Vidiella y Josep Vidal-Alaball (Catalunya), Tina 
Moraleda Borlado y Manuel Millán Catalán (Castilla La Mancha), Jose Luís Ponce 
(La Rioja), Andoni Mendoza Petite (Castilla-León), Juan Jesús García Fernández 
(Asturias), Ana Arroyo de la Rosa (Extremadura), Nel·lo Monfort Lázaro 
(Comunitat Valenciana), Olga María Pueyo Val y Olga Ordás (Aragón), Mercedes 
Ferreira Bouza (Galicia), Rosario Martínez Migallón (Murcia), Visitación Carceller 
Layel (Euskadi), Antoni Serra Torres (Illes Balears)



Manifest d’Àvila: 26 novembre 2016. Esquema.
1. Accesibilitat .  Equitat.



2. Condicions de treball. Solucions. Il·lusió. Recanvi.



3. Formació continuada

6. Formació pre i postgrau. Rotació rural. Acreditació docent dels centres. 
Troncalitat. 



4. Prevenció i promoció de la salut.



5. Tecnologies de la informació i la comunicació.



7. Recerca



8. Representar el sector de la salut rural.



9. Assessorament. Planificació. 



10. Treball transversal: semFYC, grups de treball, societats federades.



Estudi pilot de descripció de situació i propostes de 
futur per l’Atenció Primària Rural

- 1ª fase informativa: Recollida d’informació, revisió bibligràfica i de fonts d’informació. Definició 
d’un glosari de termes, una selecció de variables d’interès a estudi i una cerca de fonts 
d’informació de les mateixes.

- 2ª fase mapeig: A partir dels criteris definits, catalogació i descripció de serveis d’atenció primària 
rural existents: mapa de l’atenció primària rural..

- 3ª fase descripció: Recabar informació descriptiva i quantitativa sobre les variables d’interès 
definides en fase 1 i accessibles a partir de fonts públiques o institucionals, obtenint una 
descripció quantitativa dels serveis d’atenció primària rural.

- 4ª fase exploració: Anàlisi qualitatiu dels serveis d’atenció primària rural, obtenint informació 
directament del personal, la seva situació actual, les seves necessitats i propostes pel futur de la 
medicina rural i el servei de salut, obtenint un informe de situació de l’atenció primària rural i 
propostes de millora dels seus professionals.

- 5ª fase participativa: Estudi qualitatiu amb pacients usuaris dels serveis d’atenció primària rural, 
per conèixer les seves necessitats i expectatives respecte a aquests serveis i suggeriments de 
millora, obtenint un informe participatiu dels usuaris de l’atenció primària rural.



Proposta de Grup de Medicina Rural IBAMFIC
- Coordinador: Antoni Serra Torres. Període de 2-3 anys, segons nova normativa 

semFYC. Representació d’IBAMFIC al Grup semFYC.

- Secretari. Idealment un metge rural amb experiència de treball a la societat 
IBAMFIC o semFYC. Període de 2-3 anys, segons nova normativa semFYC.  

- Membres: Metges de centres rurals o semi-rurals (<5.000-10.000 hab)

Perfils:

- Rotació rural i formació continuada rural: Tutors de medicina rural.

- Tecnologies d’Informació i Comunicació: Experiència i interès en xarxes socials i 
telemedicina.

- Recerca i comunicacions científiques. Experiència en recerca.

- ¡ Tots els Metges Rurals amb ganes de treballar per la professió !

aserratorres@ibsalut.caib.es

mailto:aserratorres@ibsalut.caib.es
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