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Milloren els resultats
en reproducció assistida

Una ‘E. coli’ resistent a la
colistina encén les alarmes

El ràpid avanç de les noves tecnologies
en reproducció assistida permet millorar els resultat triant els millors
embrions. P6-7

El cas d’una pacient als Estats Units
infectada amb una E. coli amb mutació
mcr-1 fa reviure l’amenaça d’una era
postantibiòtica. P23

Una atenció més
integral a les àrees
bàsiques de salut
●

El Projecte COMSalut continua fent passos

El projecte COMSalut té com a
principals objectius fer una
avaluació sistemàtica i comuna
a tota l’Atenció Primària i
augmentar la implicació del
conjunt de la societat en la
protecció i la promoció de la
salut. El projecte s’està desenvolupant des del 2015 a 16
Equips d’Atenció Primària
(EAP) de l’Institut Català de la
Salut (ICS) i diferents entitats
proveïdores del Sistema

Sanitari Integral d’Utilització
Pública de Catalunya (Siscat),
conjuntament amb els dispositius locals de salut de l’Agència
de Salut Pública.
Durant una jornada sobre el
COMSalut, Andreu Segura,
coordinador del projecte, va
afirmar que cal “recuperar el
paradigma bio-psico-social de
l’Atenció Primària, que no s’ha
materialitzat mai en tota la seva
extensió”. P17

Agustín Rivero assenyala que la Comissió de Preus estudia en l’actualitat la metodologia per mesurar la innovació.

L’hepcidina, clau en l’SI
i el ferro en els lactants
Un treball presentat en el
Congrés de l’Associació
Espanyola de Pediatria ha
posat de rellevància per
primera vegada que l’hepcidina exerceix un paper
fonamental en la resposta
immunitària innata del lactant
sa i en el metabolisme del
ferro. Després d’un seguiment
de dotze mesos realitzat en

lactants des del seu naixement, els experts han comprovat que els nens que tenen els
valors de citocines inflamatòries més elevats presenten uns nivells més alts
d’hepcidina i, per tant, menys
ferro. L’estudi també mostra
que els nens amb lactància
materna tenen els nivells més
baixos d’hepcidina. P20

“Cal que els metges
s’involucrin en la gestió”
● Agustín Rivero, director general de Farmàcia
El finançament dels medicaments innovadors
sense posar en risc la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut ha estat una de les preocupacions del director general de Farmàcia del
ministeri de Sanitat, Agustín Rivero, durant
aquests últims anys.
En aquesta tasca, Rivero considera que tant

els professionals mèdics com les societats científiques haurien d’involucrar-se més. Pel que fa a
aquestes últimes, destaca que li agradaria que
advertissin sobre aquells medicaments que
haurien de sortir del mercat perquè “no donen
resposta o la relació cost-benefici no és
l’adequada”. Editorial y P5
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Experts demanen sistemes d’avaluació
comuns a tota l’Atenció Primària
El projecte COMSalut promou la salut comunitària i s’està desenvolupant a 16 Equips d'Atenció Primària
MAR BARBERÀ
Barcelona

Reorientar el sistema sanitari augmentant la implicació del conjunt de la societat en la protecció i la promoció de la
salut és un dels objectius que persegueix
el projecte COMSalut, que forma part de
la línia estratègica d’impuls de la salut
comunitària del Pla de Salut 2016-2020
i que va iniciar la seva implantació
progressiva el 2015. En la Jornada
COMSalut, que va tenir lloc al Caixaforum i va ser organitzada pel Consorci de
Salut i Social de Catalunya(CSC), l'Institut Català de la Salut (ICS) i la Unió
Catalana d'Hospitals (UCH), es van
reunir uns 300 professionals per posar
en comú les experiències dutes a terme
en les seves respectives àrees bàsiques
de salut.
Segons Andreu Segura, coordinador
del projecte COMSalut, la clau per
reorientar d’una manera efectiva el
sistema sanitari és “recuperar el
paradigma bio-psico-social de l’Atenció
Primària (AP) que no s’ha materialitzat
mai en tota la seva extensió”. Segura va
apuntar que en el passat ha triomfat una
manera de fer i d’entendre els problemes
de salut “molt biologicista que té un
impacte positiu perquè s’han aconseguit
grans fites però, en canvi, l’impacte que
ha tingut sobre la salut de la població és
molt més petit”. Segons Segura, “s’ha
desequilibrat molt el propòsit, el
paradigma, la finalitat de la medicina i

A la Jornada COMSalut que va tenir lloc a l'Auditori del Caixaforum van assistir-hi prop de 300 professionals de la salut que van compartir experiències de diferents àrees.
sembla que sigui una cosa més de
maquinària i més tecnicista que no pas
de la vida quotidiana”.

El COMSalut a 16 equips d’AP
El projecte COMSalut s’està desenvolupant a 16 Equips d’Atenció Primària
(EAP) de l’ICS i diferents entitats
proveïdores del sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya
(Siscat), conjuntament amb els dispositius locals de salut pública de l’Agència
de Salut Pública. Es realitzen activitats

de promoció de la salut i prevenció amb
un caràcter intersectorial que implica
agents de salut,de la societat civil i de les
administracions. Lluís Colomer, coordinador de la comissió de l’AP conjunta de
la UCH i el CSC, va destacar que, tot i que
sempre s’han fet passes cap al nou
model integral, no s’ha implementat
d’una manera eficaç perquè no s’han
avaluat els resultats. “El COMSalut
pretén fer una avaluació sistemàtica i
comuna a tota l’AP. Els 16 equips pilot
són clau”. Durant la jornada, s’han

presentat diverses experiències d'implementació de programes.Isabel Martínez,
directora de l’àrea bàsica de Castellar
delVallès,va explicar que el seu equip va
partir d’un cas concret, d’un conflicte
greu amb un problema de drogues i
d’abordatge de la salut mental al centre.
“A partir d’aquest moment, es genera
una coordinació amb l’ajuntament i amb
altres entitats per abordar el tema des de
diferents disciplines. Es crea una xarxa
interdisciplinari per millorar la salut
mental de la població”.

El Clínic aposta per
grups focals per millorar
l'experiència del pacient
M.B.
Barcelona

La Universitat de Vic juntament amb la
Universitat de Catalunya van organitzar
la jornada anual UVic Health Meeting.
Una jornada que pretén teixir xarxes per
reforçar la relació entre els professionals,
l'empresa i el món acadèmic amb l'objectiu d’enfortir el sector sanitari.
La jornada va celebrar la seva tercera
edició,una edició centrada en l'experiència del pacient. El fet de saber quina és
l’experiència del pacient amb els serveis
sanitaris rebuts és una de les qüestions
que els professionals mèdics prioritzen.
Joan Escarrabill, director del programa
d’Atenció a la Cronicitat de l’Hospital
Clínic, va reconèixer que el fet d’avaluar
l’experiència del pacient és “un
problema general”,ja que,segons aquest

expert,l’abordatge que es fa actualment
és limitat. “Les enquestes de satisfacció
són el mètode utilitzat per avaluar
l'experiència del pacient. A la pràctica
aquest mètode té alguna limitació, en el
sentit que la satisfacció està molt relacionada amb les experiències que un té i
que, a vegades no tenen molt a veure
amb la qualitat o no del servei mèdic”.
Segons Escarrabill, amb aquest mètode
“costa trobar elements per passar a
l’acció i veure com es pot millorar el
servei”.

Grups focals
Els professionals de l’Hospital Clínic
treballen en diferents mètodes que
engloben un camp més ampli i complementari que l’enquesta de satisfacció.
Aquest és el nou món que es coneix com
a “experiència del pacient”. Un dels

Joan Escarrabill, director del programa d’Atenció a la Cronicitat de l’Hospital Clínic de Barcelona.
mètodes que utilitza el Clínic actualment
per aproximar-se al pacient és la creació
de grups focals.“Hem fet reunions amb
deu o dotze pacients i familiars. Dirigides per algú que no tingui relació directe
amb aquests pacients. Generalment és
un psicòleg, metge o infermera.A partir
d’aquests grups focals identifiquem
oportunitats de millora”. les noves

teconologies també juguen un paper
important a l'hora d'avaluar l'experiència del pacient. “Quan parlem de malalties cròniques no podem separar
pacients de cuidadors. Potser el pacient
no fa un ús de les noves tecnologies però
sí el seu cuidador. Això vol dir que,
indirectament està beneficiant el
pacient”, va dir Escarrabill.

