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Guia d’actuació en l’entorn sociosanitari.
Intervenció en els diferents nivells assistencials
El grup ha preferit parlar d’intervencions que es poden realitzar
en els nivells assistencials que poden comportar disminució de la
despesa econòmica, ja que moltes d’elles tenen implícits aspectes de
coordinació. A més, en els recursos sociosanitaris, estan establerts
diferents dispositius de connexió de recursos amb àmplia experiència
(Terraza et al 2006). Entès que el benefici és del sistema sanitari en
el seu conjunt, demanem estimular i recolzar les polítiques i
iniciatives que portin a la col·laboració i a la formació conjunta dels
diferents nivells assistencials, entenent el malalt com un “continuum”
que necessita diferents nivells d’atenció coordinats al llarg de la seva
vida.
INTRODUCCIÓ
El sector sociosanitari no pot aportar gaires mesures d’estalvi que
afectin únicament els seus recursos ja que les seves actuacions
afecten tot el sector. Les diferents intervencions que els equips
específics poden realitzar en altres nivells assistencials aportaran
beneficis en el sistema sanitari.
PROPOSTES
1. A les residències, l’avaluació dels residents per equips específics
amb responsabilitat en la presa de decisions terapèutiques i de
derivació està demostrant bons resultats en diferents experiències en
el nostre entorn. Els principals beneficis són una disminució del
nombre de visites a urgències i dels ingressos hospitalaris, una millor
adequació de la prescripció farmacèutica i, per tant, una disminució
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en la despesa farmacèutica i una millora en la coordinació entre
nivells assistencials.
Cal avaluar un sistema de compra directa de farmàcia des de les
residències.
2. La intervenció d’equips d’atenció integral en el domicili ha
demostrat una reducció d’ingressos a residències, millora funcional i,
en alguns casos,disminució d’ingressos hospitalaris (Elkan et al.
2001). En aquest sentit, els equips PADES poden tenir un paper
important com a equip especialitzat en la intervenció en situació de
crisi (atenció intermitja), col·laborant de forma directa amb els
gestors de casos d’atenció primària. En alguns sectors (Terrassa,
Consorci de la Selva, BSA) s’han fet experiències amb equips
específics dels sociosanitaris o també de primària.
3. La coordinació entre atenció primària i les EAIA pot tenir gran
rellevància en l’atenció de situacions de crisi i en el seguiment de
pacients geriàtrics complexos, un exemple clar són els pacients amb
demència i el seu seguiment tant en el procés diagnòstic com en els
problemes intercurrents que puguin presentar. Les TIC poden ser un
element d’ajuda i de clara repercussió en la despesa. Les EAIA poden
ser més resolutives amb model d’hospital de dia sociosanitari més
mèdic (atenció intermitja).
4. L’orientació de l’hospital de dia ha d’anar dirigida cap a una atenció
intermitja, amb un canvi de tipus d’usuari i amb un temps més limitat
d’atenció. Això facilitarà la coordinació a l’alta de pacients complexos
hospitalaris i l’atenció de situacions de crisi en el domicili. Una
orientació complementària hauria de ser la d’atendre grups de
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malalts seleccionats amb patologies

cròniques

refractàries

que

necessitin intervenció sanitària periòdica de relativa complexitat per
evitar descompensacions que portin a l’ingrés hospitalari, hi podrien
tenir un paper rellevant els equips PADES, tot i que tradicionalment
han fet més intervenció en malalts pal·liatius, podrien tenir un paper
important en el control del malalt més fràgil i complex en el que
l’atenció domiciliària des d‘AP no és suficient (insuficiència cardíaca,
malalts respiratoris,...).

5. Cal replantejar un nou disseny dels recursos de llarga durada.
Caldria optimitzar les valoracions de dependència per tal d’agilitzar,
de forma específica en l’entorn de llarga estada, la seva resolució.
També s’haurien d’incorporar els usuaris de llarga estada al grup de
beneficiaris de la llei de dependència.
6.

Optimitzar la utilitat dels recursos de mitja estada. Agilitzar els

ingressos per no generar estades inadequades als hospitals d’aguts i
donar resposta ràpida a les situacions de crisi en el domicili. Adequar
les estades d’aquest recurs als objectius terapèutics. El sistema de
pagament no ha d’anar orientat a les estades, sinó a les altes i a la
complexitat.
7. Les intervencions en els hospitals d’aguts han d’anar orientades a
evitar ingressos, reingressos i facilitar altes. El paper de les UFISS ha
d’anar modificant-se cap a un increment de la intervenció ja que la
connexió de recursos ja ha estat prou desenvolupada. En aquest
sentit és important la intervenció a urgències de les UFISS (geriatria i
pal·liatius) a pacients prèviament seleccionats, ja que l’avaluació
geriàtrica a urgències en malalts seleccionats comporta millores i
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evita ingressos (McCusker et al 2006). En el nostre entorn, les UFISS
poden seleccionar pacients amb patologia crònica descompensada en
els serveis d’urgències, i actuar coordinadament amb unitats de
convalescència preparades per donar una atenció intermitja o de
subaguts (Inzitari et al 2011). També han de participar en programes
de prevenció de la dependència a l’hospital.
8. L’existència d’unitats geriàtriques d’aguts (UGA) ha demostrat
millores en els resultats assistencials amb el mateix cost que unitats
convencionals (Baztán et al 2010).
9. Els programes d’avaluació geriàtrica en pacients amb fractura de
fèmur ja tenen prou evidència per ser desenvolupats en els hospitals
(Vidán et al 2005, González Montalvo et al 2009).
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