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ELS REPTES DE L’ATENCIÓ 
A LES PERSONES AMB 

NECESSITATS SANITÀRIES 
I SOCIALS COMPLEXES

JORDI VARELA
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QUÈ VOLEN ELS PACIENTS?
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El 1988, el Picker Institute, als Estats Units, va encunyar el terme atenció
centrada en el pacient, i va començar una recerca que va determinar
quins eren els 8 eixos que defineixen més bé la qualitat assistencial des de
la perspectiva dels pacients:

1. Respecte pels valors, preferències i necessitats de les persones
2. Rebre els serveis de manera coordinada i integrada
3. Disposar d’informació rellevant en format clar i comprensible
4. Aconseguir la màxima qualitat de vida possible, amb especial 

atenció a l’alleujament del dolor
5. Disposar de suport emocional per afrontar la por i l’ansietat
6. Implicar a familiars i amics en el seu procés en la mesura en que els 

propis pacients ho creguin oportú
7. Rebre atenció continuada independentment del punt d’atenció
8. Obtenir la màxima accessibilitat possible als serveis prescrits

Atenció Centrada en el Pacient
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Jo declaro
1. Disposo d'un sol equip professional que m'atén i tots coneixen la meva història, i algú 

d'ells és el meu referent.
2. He participat en l'elaboració del meu propi pla de serveis, i ho he fet amb la intensitat 

que he cregut convenient. 
3. Quan em trobo malament sé a qui adreçar-me per evitar haver d'anar a urgències.

4. Si he de ser hospitalitzat/da, el meu equip fa les gestions apropiades perquè els 
professionals del centre em coneguin i estiguin al corrent del pla acordat.

5. Sempre tinc oberta la línia telefònica o el email per si tinc dubtes o vull discutir una mica 
més certes opcions amb els professionals de l'equip.

6. Sempre estic informat/da de quines son les coses que he de fer o dels llocs que he 
d'anar.

7. He parlat amb el meu equip de què farem si les coses es torcen.
8. Periòdicament rebo una revisió global de les medicines que prenc.

9. Tinc accés a la meva història clínica i social sempre que ho demano.
10. Els meus cuidadors familiars reben suport per part dels professionals.

El programa està 
provant diferents 
models de 
coordinació i 
d’integració de 
serveis per millorar 
l’atenció centrada 
en els pacients 
crònics i fràgils



5

QUÈ VOLEN ELS PROFESSIONALS?



Un microsistema clínic és una 
unitat de treball on tots els 
professionals implicats 
comparteixen valors i objectius, 
on tots creuen que les accions 
tenen sentit per als pacients, on 
es fomenten les reunions d'equip 
multidisciplinari i on tots, de 
comú acord, exerceixen el seu 
treball en funció de les seves 
capacitats i competències.
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ELS MICROSISTEMES CLÍNICS

THE CHRONIC CARE MODEL
Elaboració conjunta d’una avaluació integral 

i un pla individualitzat



Com defensa Richard Bohmer, els equips clínics han d'aplicar les 
millors pràctiques de manera rigorosa, han d'abordar els processos 
complexos amb mecanismes de prova-error i han de tenir una 
actitud orientada a millorar les coses des de la quotidianitat.
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ELS MICROSISTEMES CLÍNICS



PERSONES AMB 
NECESSITATS 
SANITÀRIES I SOCIALS 
COMPLEXES
(SITUACIÓ ACTUAL)
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Gráfic adaptaT de:  Kuipers P, Kendall E, Ehrlich C, McIntyre M, Barber L, Amsters D, et al. Complexity and health care: health practitioner workforce
services, roles, skills and training to respond to patients with complex needs. Brisbane: Clinical Education and Training. Queensland 2011.

DIMENSIONS DE LA COMPLEXITAT
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CIRCUITS ACTUALS PER A LES PERSONES AMB 
NECESSITATS SANITÀRIES I SOCIALS COMPLEXES
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1. El model actual és injust. El sistema sanitari és 
universal, mentre que l'accés al sistema social és 
restringit.

2. Les fonts de finançament són diferents. El 
sistema sanitari es nodreix del pressupost 
públic, mentre que el social és híbrid i es 
nodreix de diferents institucions i amb 
copagaments de vegades difícils de comprendre.

3. Els sistemes socials i sanitaris tenen problemes 
interns i externs de coordinació. Són sistemes 
dissenyats des de la perspectiva de la gestió dels 
recursos i no de les necessitats de les persones.
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SARA KREINDLER DE LA UNIVERSITAT DE MANITOBA VA ESTUDIAR 
L’IMPACTE DELS PROGRAMES DE CRÒNICS EN UNA REGIÓ DEL 
CANADÀ, I VA CONCLOURE:

1. Petits èxits no resolen la fallada general 
del sistema

2. La teva innovació és la meva complicació
3. El teu ordre és el meu caos
4. La teva integració és la meva 

fragmentació
5. Al final les urgències són el camp de 

refugiats dels sistemes sanitaris

Kreindler SA. The three paradoxes of patient flow: an explanatory case study. BMC Health Services Research 2017; 17: 481.
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ELS FONAMENTS DE 
L’ATENCIÓ INTEGRADA
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ELS FONAMENTS DE 
L’ATENCIÓ INTEGRADA

L’ATENCIÓ PRIMÀRA HAURIA DE 
RESOLDRE ELS SEUS PROBLEMES
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Julian Tudor Hart

LLEI DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA INVERSA



MODEL ACTUAL D’ATENCIÓ A LA DEMANDA ESPONTÀNIA

17



MÉS TREBALL EN EQUIP
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PROPOSTA D’ATENCIÓ A LA DEMANDA ESPONTÀNIA
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ORGANITZACIÓ MÉS RESOLUTIVA
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MÉS CARTERA DE SERVEIS
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ELS FONAMENTS DE 
L’ATENCIÓ INTEGRADA

ELS HOSPITALS HAURIEN D’OFERIR 
UNA ATENCIÓ MÉS APROPIADA ALS 

PACIENTS CRÒNICS I FRÀGILS



2/3 o més dels pacients que reingressen ho 
fan per causes diferents a l’ingrés inicial. 
El Dr. Harlan Krumholz atribueix la 
síndrome de post-hospitalització a factors 
d’estrés durant l’ingrés: alteracions del son i 
dels ritmes circadians, dèficits alimentaris, 
dolor, manca d’activitat física, medicació 
que altera l’estat cognitiu o notícies 
adverses.

Síndrome de post-hospitalització

23



24

Les funcions dels metges hospitalists

El 1996 Robert Watcher i Lee Goldman van descriure per primera vegada el terme hospitalist com un metge especialitzat en la
pràctica de la medicina hospitalària. Aquest assumpte es va viure, ja llavors, com a imprescindible per a l'organització de les
plantes d'hospitalització als EUA, a causa sobretot a la pluriocupació dels especialistes que feia que la gestió dels pacients
ingressats sovint fora desordenada. Gairebé vint anys més tard, la Society of Hospital Medicine informa que ja hi ha més de
30.000 metges hospitalists treballant en 3.300 hospitals.

Les 4 funcions del metge hospitalist segons Chris Addis,
Director of Internal Medicine Hospitalists a Lancaster
General Hospital:

1. Assumeixen la coordinació dels especialistes en
posició de lideratge i de repartir joc (quarterback)

2. Saben comunicar al pacient les informacions
clíniques de manera senzilla

3. Garanteixen la continuïtat assistencial

4. Són el referent per als metges de família tant
durant l'ingrés com en el transfer
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UNITATS MULTIDISCIPLINÀRIES D’HOSPITALITZACIÓ

PASSI ESTRUCTURAT I MULTIDISCIPLINAR DE VISITA
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L'avaluació geriàtrica integral augmenta les 
probabilitats de sobreviure a un ingrés 
urgent i, a més, els costos es redueixen. 
Aquests resultats són especialment bons si 
els pacients ingressen en una UGA.

"Si fossis una persona gran i fràgil i et diguessin que 
existeix un fàrmac que augmenta en un 22% les 
teves probabilitats de tornar a casa després d'una 
hospitalització, deixaries que t'ingressessin en un 
hospital que no disposa d'aquest producte?"

UNITATS DE GERIATRIA D’AGUTS
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S’haurien de 
planificar àrees 

específiques per a 
pacients fràgils

• Equips professionals especialitzats connectats amb l'equip
wagnerià.

• Espais adequats per evitar desorientacions, caigudes,
úlceres, etc.

• Espais silenciosos per reunir-se les famílies i els equips
implicats i així afavorir la presa de decisions compartida.

SECCIONS D’URGÈNCIES GERIÀTRIQUES
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ELS FONAMENTS DE 
L’ATENCIÓ INTEGRADA

MÉS AVALUACIÓ INTEGRAL I MÉS 
PLANS INDIVIDUALITZATS A 

L’ENTORN COMUNITARI
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Gráfico adaptado de: Shippee ND, Shah ND, May CR, Mair FS, Montori VM. Cumulative complexity: a functional, patient-centered model of patient complexity can improve
research and practice. Journal of Clinical Epidemiology October 2012; 65 (10): 1041–51 & Spencer-Bonilla G, Quiñones AR, Montori VM. Assessing the Burden of Treatment. 
Journal of General Internal Medicine October 2017; 32 (10): 1141–5 & Leppin AL, Montori VM, Gionfriddo MR. Minimally Disruptive Medicine: A Pragmatically Comprehensive
Model for Delivering Care to Patients with Multiple Chronic Conditions. Healthcare (Basel) 2015 Mar; 3 (1): 50–63.

MODEL DE COMPLEXITAT 
ACUMULATIVA



AVALUACIÓ INTEGRAL
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Infermera
Treballador social ajuntament 
Treballador social ABS
Metge de família
Geriatre

THE CHRONIC CARE MODEL
Elaboració conjunta d’una avaluación integral i 

un pla individualitzat
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SESSIÓ CLÍNICA DE L’HOSPITAL GENERALISTA

Metges generalistes referents 
Infermeres referents
Treballador social de l’hospital 
Metges especialistes relacionats
Metge i infermera de família

32



33

ELS REPTES DE L’ATENCIÓ 
INTEGRADA
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EN RESUM



EQUIPS D’ATENCIÓ A 
LA COMPLEXITAT
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Disponibles a


