
L'ABORDATGE INFERMER AL PACIENT L'ABORDATGE INFERMER AL PACIENT 
CRÒNIC COMPLEX ALS SERVEIS DE CRÒNIC COMPLEX ALS SERVEIS DE 

SALUT INTEGRATS DEL BAIX EMPORDSALUT INTEGRATS DEL BAIX EMPORDÀÀ
(SSIBE)(SSIBE)

IX Jornada de Salut.IX Jornada de Salut.

AtenciAtencióó al malalt amb patologia crònicaal malalt amb patologia crònica

Hospital general de GranollersHospital general de Granollers

15 de mar15 de marçç de 2013de 2013

Annabel Ibáñez Jiménez

Infermera Adjunta a la Direcció d’Atenció Primària
MªÀngels Pagès Roura

Infermera Supervisora Medicina Interna



Serveis de Salut Integrats del Baix EmpordServeis de Salut Integrats del Baix Empordàà

ABS la Bisbal d’Empordà
ABS Palafrugell

ABS Palamós

CABE
Hospital de Palamós

ABS Sant Feliu de Guíxols
ICS

PoblaciPoblacióó: 12: 125.0005.000 hab.hab.

ABS Torroella de Montgrí

4 centres Sociosanitaris 



QuQuèè ens calia?ens calia?
– Definir a la població crònica /complexa

– Identificar a la població diana (etiqueta a l’HCI)

– Millorar l’accessibilitat i coordinació dels pacients

– Coordinació entre nivells

– Definir circuits de suport

– Continuïtat assistencial a l’alta

– Cogestionar amb els diferents serveis

– Objectius i Programes específics

– Definir actuacions pro-actives de seguiment  = prevenció

– Ús eficient dels recursos. Evitar duplicitats

– Potenciar l’autocura i implicació del pacient



Població diana

Pacient crònics complexes residents del Baix Empordà:
població d’alt risc de consum de recursos (> p95) per
l’any 2010, en funció d’un model predictiu:

• Edat

• Sexe

• ACRG2 (diagnòstics)

• Alt cost de farmàcia

• Ús d’ MHDA (medicació hospitalària ambulatòria)

• Ús d’Hospitalització



ObjectiusObjectius

•• Disminuir hospitalitzacionsDisminuir hospitalitzacions

•• Disminuir reingressosDisminuir reingressos

•• Disminuir deteriorament funcionalDisminuir deteriorament funcional

•• Disminuir medicalitzaciDisminuir medicalitzacióó

CRÒNIC AGUDITZAT     =     AGUTCRÒNIC AGUDITZAT     =     AGUT



Principals reptesPrincipals reptes



Treball multidisciplinar. Model integradorTreball multidisciplinar. Model integrador



AtenciAtencióó PrimPrimàària. ria. AAtencitencióó PProactiva.roactiva.
Funcions de la infermeraFuncions de la infermera

• Revisió pauta terapèutica
• Valoració compliment: test de Morinsky-Green
• Adherència a les visites (primària i especialitzada)
• Ús correcte inhaladors. Test inhalació.
• Ús correcte O2
• Compliment dieta específica
• Valoració social (escala risc social)
• Valoració mobilitat (escala de Barthel)
• Observacions (text lliure)







ATENCIATENCIÓÓ PRIMPRIMÀÀRIA. Com ho fem?RIA. Com ho fem?

• Revisió de la HCI

• Atenció telefònica

• Atenció al centre

• Atenció domiciliària



Pacients amb el el programa MCOM
(malalt complex), activat

2011 2012 2013 Total

1124 853 87 2064



Hospital i Sociosanitari Hospital i Sociosanitari 
CCircuit ircuit SSuport a luport a l’’AAlta lta -- CSACSA

juny 2010

• Oferir un suport a l’alta als pacients 
hospitalitzats, evitant i/o detectant precoçment 
complicacions immediates i minimitzant els 
reingressos.

• Promoure el continuum assistencial entre els 
diferents àmbits d’actuació.

• Garantir una continuïtat assistencial a tots 
aquells pacients que requereixin suport a l’alta.



CSACSA activats

2010 2011 2012 2013 Total

41 270 578 111 1000



HospitalHospital.. CCircuit ircuit SSuport a luport a l’’alta dalta d’’URURggèències ncies ––
CSUR                              CSUR                              maig 2012maig 2012

• Assegurar la informació a l’AP del pacient amb una 
necessitat de continuïtat assistencial

• Disminuir el percentatge de reingressos

• Garantir la continuïtat assistencial als pacients que ho 
requereixen

• Millorar la via de comunicació entre el servei d’urgències 
i l’atenció primària



CSURCSUR activatsactivats

2012 2013 Total

569 242 811



Funcions de la infermera en el Funcions de la infermera en el CSACSA i i CSURCSUR

• A l’hospital i socisanitari:
– detectar
– intervenir
– registrar
– informar a l’AP
– informe d’alta infermer

• A l’AP:
– assegurar la continuïtat assistencial
– actuacions proactives



Hospital,Hospital, UUnitat nitat PPacient acient CCrònic rònic CComplex omplex UPCCUPCC
desembre 2011desembre 2011

• Seguiment i tractament de les reaguditzacions dels 
pacients amb criteris de UPCC, per evitar la derivació
a Urgències o l'ingrés hospitalari.

• Pacients derivats de l’AP, hospitalització, urgències i 
CCEE.

• Línia telefònica específica.

• Coordinació diferents professionals primària-hospital 
en el seguiment i  tractament ambulatori del pacient.



Hospital. Funcions de la infermera a la Hospital. Funcions de la infermera a la UPCC UPCC 

•• EducaciEducacióó sanitsanitàària a pacient i famria a pacient i famíílialia
• Coneixement de la malaltia, mesures d’autocura.
•• AdherAdherèència al tractament / conciliacincia al tractament / conciliacióó farmacfarmacèèuticautica
•• DocDocèènciancia
• Dieta
• Hàbit tabàquic
• Exercici físic / repòs
• Vacunació
• Rehabilitació funcional i respiratòria
• Control dels factors de risc de salut i risc social
•• CoordinaciCoordinacióó dels diferents nivells assistencialsdels diferents nivells assistencials



Hospital. Hospital. Funcions de la infermera a la Funcions de la infermera a la UPCCUPCC

• Tècniques diagnòstiques: 
– analítiques
– ECG
– gasometries

• Tractaments: 
– administració de fàrmacs ev
– nebulitzacions
– infusors de Furosemida ev per a domicili durant 

24-48h
– cures de nafres



UPCCUPCC
16/12/11 al 15/12/2012  un total de 227 pacients16/12/11 al 15/12/2012  un total de 227 pacients

Dades: Memòria del 2012 de l’HOSPITAL DE DIA UNITAT PACIENT CRÒNIC COMPLEX



UPCCUPCC
16/12/11 al 15/12/2012  un total de 227 pacients16/12/11 al 15/12/2012  un total de 227 pacients

Dades: Memòria del 2012 de l’HOSPITAL DE DIA UNITAT PACIENT CRÒNIC COMPLEX



CitaciCitacióó / Av/ Avíís a ls a l’’AP,  CSA, CSUR i UPCCAP,  CSA, CSUR i UPCC

PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓ

VISITA DE VISITA DE 

SEGUIMENTSEGUIMENT



ÚÚs de les noves tecnologies en el pacient s de les noves tecnologies en el pacient 
cròniccrònic--complexcomplex

• Correu electrònic
– entre professionals

– amb els pacients i/o familiars
• Història Clínica Informatitzada i integrada

• Consultoria virtual
• Telemedicina

....telèfon



Cultura organitzativa Cultura organitzativa 

� Conèixer tots els dispositius i recursos disponibles

� Disposar d'un mapa de recursos socials, que reculli 
els procediments a seguir

� Reforçar el paper de la infermera en el control i 
seguiment 

� Fer formació als metges pel maneig del crònic 
complex



Cultura organitzativa Cultura organitzativa 

� Potenciar aspectes de coordinació: programes 
específics, HCI...

� Crear els espais de comunicació necessaris per 
donar a conèixer les diferents estratègies 
multidisciplinars:

�Tallers de seguiment 

�Crear un comitè de casos

Model real i fugir de lModel real i fugir de l’’ideal !!!ideal !!!



Estratègies 2013

�Seminaris multidisciplinars de seguiment i 
millora.  Abril 2013

�Rotacions metges i infermeres per la Unitat 
de pacient crònic complex

�Unitat de subaguts



Moltes 
gràcies!

MªÀngels Pagès i Roura
mapages@ssibe.cat


