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Grup 2A- DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (1):
Adequació i justificació de proves DxI

ENUNCIAT
ARGUMENTACIÓ

Accions

Comentaris addicionals

1

Guies clíniques basades en l’evidència per patologies
prevalents, consensuades amb tots els professionals
implicats. Utilitzar la freqüentació com a indicador

El consens és imprescindible perquè s’utilitzin. És per això que
inicialment s’han de prioritzar les de patologies prevalents.
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Implicació tant del metges de l’atenció primària com
de l’especialitzada en la implementació de les guies
clíniques i el treball per processos per reduir la
variabilitat, augmentar la qualitat, la seguretat i
optimitzar els recursos

La relació directe dels metges de primària amb els serveis de DxI ha
de permetre estalviar moltes visites innecessàries a l’especialista quan
el motiu de la visita és només demanar una prova.

3

4

5

2

Radiòleg/M Nuclear ha de actuar com a
“gatekeeper” del sistema per evitar estudis
innecessaris
Establir criteris d’indicació DxI, terapèutics i de
seguiment en els pacients “crònics”: Oncològics,
HIV+, malalties degeneratives...
Gestionar la qualitat i els escenaris d’aplicació de la
telemedicina en l’ àmbit del DxI

Encara que no és agradable veiem imprescindible la figura del
“gatekeeper” per aconseguir els resultats esperats en l’adequació i
justificació de les proves.
Hi ha un marge de millora important si s’amplien els terminis en els
seguiments de diferents malalties cròniques.
Es veu com a contraproduent pel sistema de salut la proliferació de
l’oferta de serveis d’ informes per telemedicina amb poca implicació en
el procés assistencial, el que porta a la repetició d‘estudis poc
concloents. L’informe només és una part de la feina dels metges dels
serveis de DxI.

6

Potenciar la utilització de tecnologies híbrides (PETCT, SPECT-CT) per millorar l’eficiència diagnòstica,
disminuir proves duplicades i el cost del procés
assistencial

VALORACIÓ

A

IMPACTE EN LA DESPESA

1-2-3-4-6

FACILITAT D’IMPLEMENTACIÓ
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TEMPS NECESSARI
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C

Aquestes tècniques permeten en molts casos un estadiatge més
acurat dels pacients oncològics i sobretot valorar de manera més
ràpida i efectiva l’eficàcia terapèutica de tractaments cada vegada
més costosos.

Grup 2A- DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (2):
ENUNCIAT

Organització dels serveis

ARGUMENTACIÓ

La millora en l‘eficiència en els serveis de DxI passarà sobretot per la reorganització dels serveis concentrant dispositius i
evitant duplicacions. Els sistemes d’informació han de permetre que la integració sigui sobretot virtual, que permeti
mantenir els dispositius físics distribuïts en el territori..
Accions

Comentaris addicionals

Organització integrada del serveis DxI primària/hospital
amb la revisió de la distribució i productivitat dels RRHH

Sembla que una distribució de base territorial del serveis de
DxI podria ser útil a l’hora de optimitzar els recursos humans
dels professionals assistencials

2

Xarxes territorials que agrupin serveis de DxI, valorant la
capacitat productiva, eficiència i nivell d’especialització.
Amb la conseqüent redistribució de fluxos de pacients

A banda del relacionat amb els recursos humans les xarxes
territorials han de permetre atendre millor als pacients
adequant els dispositius al grau de complexitat necessària

3

Racionalitzar la gestió de recursos evitant la duplicitat i
sobredimensionament dels òrgans de gestió, instal·lacions
i estructures administratives

1

4

Reorganitzar i centralitzar la radiologia intervencionista i
revisar les seves indicacions. Fent entendre que aquets
procediments poden contribuir a l’eficiència de l’atenció,
per exemple evitant intervencions quirúrgiques.

VALORACIÓ

A
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FACILITAT D’IMPLEMENTACIÓ
TEMPS NECESSARI

4

B

1-2-3-4
3-4

1-2

3

1-2-4

C

És necessari repensar l’oferta de serveis de radiologia
intervencionista sobretot pel que fa als procediments més
complexes com la NeuroRadiologia Intervencionista. La
concentració permetrà estalviar en els costos i augmentar la
massa crítica d’aquets serveis, necessària per mantenir un
adequat nivell de qualitat.

Grup 2A- DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (3):
ENUNCIAT

Sistemes d’informació

ARGUMENTACIÓ

La utilització intensiva dels SI en el Sistema de Salut són un element fonamental en tots els plantejaments de millora de
l’eficiència. Concretament, en el camp del DxI hi ha l’experiència en la seva implementació i el consens suficient entre
els professionals per utilitzar els sistemes més avançats en el nostre entorn, sobretot els que ens permetin el suport a
les decisions.
Accions

Comentaris addicionals

1

Sistema d’informació integrat únic en tot el sistema de
salut amb l’atenció primària i l’hospitalitzada (Historia
clínica electrònica)

Hi ha forces iniciatives en el Departament de Salut en
relació amb el programa de la Història Clínica Compartida, el
que s’ha de fer és recolzar-los de manera decidida i
implementar-los com més aviat millor.

2

Aquesta integració ha d’incloure la Imatge Mèdica i
facilitar la Telemedicina

Gràcies a l’impuls del Pla director de Diagnòstic per Imatge
del Departament de Salut s’ha avançat força en la
digitalització de les imatges. Ara el que toca és poder
compartir-les entre les diferents institucions.

3

Utilitzar un catàleg comú d’exploracions en DxI incloenthi un sistema de codificació per facilitar estratègies de
gestió territorial

És imprescindible per entendre’ns poder comparar-nos i
evidenciar les millors pràctiques.

4

Informatització de tot el procés de DxI, incloent-hi petició
electrònica i sistemes de suport a la decisió

Sense aquesta informatització serà difícil, per no dir
impossible, aconseguir la millora en l’adequació de les
proves de DxI i millorar la gestió dels serveis.
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Grup 2A- DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (4):
ENUNCIAT

Rols professionals. Formació

ARGUMENTACIÓ

Si volem liderar els canvis necessaris per la sostenibilitat del Sistema de Salut, és imprescindible repensar de manera
crítica el nostre rol en el procés assistencial i la nostra implicació en les estructures de gestió.

VALORACIÓ

6

Accions

Comentaris addicionals

1

Revisar les funcions dels metges, infermeria i tècnics en
els serveis de DxI.

En els serveis de DxI hi ha tasques que actualment fan els
metges que podrien fer infermeria o els tècnics. De fet hi ha
serveis que de manera informal ja estan fent canvis en aquest
sentit.

2

Fomentar el rol com a consultor del Radiòleg/Metge
Nuclear decidint la prova a realitzar davant els
problemes clínics amb una hipòtesi diagnòstica o una
pregunta concreta a respondre

3

Establir sistemes de formació i delimitació de
competències per als tècnics i infermeria (Venopunció,
processat d’estudis, ecografia...)

És necessària la delimitació formal de les competències i
ajustar conseqüentment la formació.

4

Establir programes de formació continuada de les
especialitats clíniques en tots els nivells assistencials,
orientades a la utilització adequada de les proves en
DxI

Per millorar la indicació de les proves s’han de crear espais de
discussió i col·laboració amb els especialistes.

5

Identificar i potenciar lideratges professionals que
facilitin la gestió del canvi

Crear fòrums de participació de la gent interessada i amb
potencial pel lideratge oferint eines de formació reglada i
espais de participació.

A

B
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Aquest és un factor important per integrar els professionals de
DxI en el procés de decisió clínica i que és coherent amb les
propostes de l’apartat d’adequació i justificació de proves DxI.
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