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INTRODUCCIÓ 

L'atenció als pacients crònics és un dels pilars del sistema sanitari per la  incidència en 

la població i la morbiditat que comporta. Al nostre centre, per atendre al pacient crònic 

complex (PCC) o amb malaltia crònica avançada (MACA) sorgeixen al 2013, les àrees 

d'atenció integrada (AAI) liderades pel Cap d'àrea i la infermera clínica de pràctica 

avançada (IPA) sent la responsable d’assegurar unes cures d’infermeria integrals, de 

qualitat i garantint el contínuum assistencial. 

OBJECTIU 

Identificar  proactivament  i valorar els pacients amb patologia crònica complexa o 

avançada compartint l’expertesa de les IPA per adequar el pla de cures a les noves 

necessitats de salut i facilitar la coordinació i seguiment entre els diferents nivells 

assistencials. 

METODOLOGIA 

FASE I (Oct-14) Creació grup de treball format per les IPA de les (AAI).  Es va fer 

recerca bibliogràfica, definir població diana i crear un registre. FASE II PILOTATGE 

(Nov- Gener 2015).Detecció i registre a la base de dades dels pacients hospitalitzats 

de risc. Sessions setmanals analitzant els casos i planificació de les cures de forma 

coordinada amb Atenció Primària mitjançant sessions mensuals. Avaluació de les 

dades recollides en el registre, aportant accions de millora. FASE III. Difusió dels 

resultats (Gener 2015).FASE IV Implantació (Feb 2015). 

RESULTATS 

Des del Feb 2015 s’han presentat 88 pacients (Edat mitjana 77 anys i amb escala 

Barthel: 60 dependència funcional lleu). 18% es detecta risc de cansament del rol del 

cuidador. 

Dels pacients en programa PCC (24) detectats per la IPA com a perfil MACA, s’ha 

consensuat amb l’equip d’atenció primària la identificació del 50%. 

Dels pacients no identificats (64); (36)detectats per PCC, s’ han identificat 47% i (28) 

detectats per MACA, s’han identificat 100%. 

El 100% pacients que han estat identificats s’ha contactat amb atenció primària: via 

pre-alt (56%) i coordinació telemàtica( 44%). 

 



CONCLUSIÓ 

La IPA és la responsable de la detecció i  identificació activa dels pacients de risc amb 

patologia crònica complexa i/o avançada. 

Realitza la valoració, coordinació entre àrees d'atenció integrada i adequació de pla 

terapèutic augmentant la qualitat de l'assistència i millorant la coordinació entre els 

diferents nivells assistencials. 

 

 

 

 


