L’Atenció Centrada en la Persona
Model d’atenció integrada social
i sanitària de Catalunya

Assumpció González Mestre
Cap del Programa Pacient Expert Catalunya®
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
Membre del Comitè Operatiu
Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

25 d’octubre de 2016

Avançant cap a la ACP

Fuente: PIAISS 2016

Pla interdepartamental d'atenció e interacció social i
sanitària (PIAISS)

MISIÓ

Promoure i participar en la transformació del
model d'atenció social i sanitària per a
garantir una atenció integrada i centrada en
la persona, capaç de donar resposta a les
seves necessitats.
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Objectius del PIAISS
 Millorar la salut i el benestar de les persones i de la comunitat.

 Garantir que les persones perceben que l’atenció que reben és de
qualitat i a la vegada capaç de donar resposta a les seves necessitats, ja
siguin socials, sanitàries o mixtes.

 Promoure una utilització més adequada dels recursos socials i
sanitaris dels que disposem, contribuint a la sostenibilitat de l’actual
sistema de benestar.

 Assegurar una resposta planificada, personalitzada i adaptada a les
necessitats assistencials de les persones en situació de complexitat
social i sanitària, millorant la qualitat de l’atenció i permeten una major
coresponsabilitat i apoderament de les mateixes.
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Projecte Clau PIAISS

El paper de les persones en el

nou context assistencial
Atenció Integrada
Centrada en la Persona
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MODELOS ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

Font: imatges google

DOCUMENT MARC ACP/PIAISS
Font : http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs_model_catala_PIAISS/
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QUÈ ENTENEM PER ACP?

“Atenció que posa la persona en el centre
del sistema, amb l’objectiu de millorar la
seva salut, qualitat de vida i benestar,
respectant la seva dignitat i drets, així com
les seves necessitats, preferències, valors i
experiències i comptant amb la seva
participació activa com un igual en la
planificació, el desenvolupament i l’avaluació
en el procés d’atenció”.
(PIAISS 2016)

QUINS SÓN ELS SEUS PRINCIPIS?
INFORMACIÓ

ATENCIÓ
CENTRADA
EN LA
PERSONA

ACCÉS I SUPORT

IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA

ELECCIÓ I PODER DE DECISIÓ DE LES
PERSONES
RESPECTE
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QUINS SÓN ELS SEUS FONAMENTS?

Font: Adaptat de Martínez, 2011

QUINS SÓN ELS ACTORS IMPLICATS?

CIUTADANIA

PROFESSIONALS

ORGANITZACIONS
SOCIALS
&
SANITÀRIS
Font: PIAISS 2016

QUIN ÈS EL MARC AVALUATIU PROPOSAT?
Respecte per les preferències de
les persones
Atenció coordinada i integrada
Informació i educació a la
persona
Confort físic

Suport emocional
Involucració de la família i els
amics
Continuïtat i atenció a les
transicions

Accessibilitat a l'atenció

Els 8 Principis de l’Atenció Centrada en la Persona
Font: Adaptat de Picker Institute, 2015

APLICABILITAT ACP A CATALUNYA
ATENCIÓ A PERSONES AMB NECESSITATS COMPLEXES

Gestió
de casos

P
D
C

PDA/PIIC

AUTOCURA

PERSONES AMB ALT RISC (15%)

Gestió de la malaltia
PCE-CAT®

PPE-CAT®

ALFABETITZACIÓ
EN SALUT

PERSONES AMB
MALALTIES
CRÒNIQUES(70-80%)

Autogestió de la malaltia

Promoció i prevenció

CONSULTAR

PARTITICIPAR

CARTA DRETS
I DEURES

CIUTADANIA

IMPLICAR

Font: adaptación pirámide Kaiser Permanent realitzada per PAmil
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ESCENARIS DE FUTUR
Han estat elaborats a partir de les conclusions de les jornades
següents:
1. Fòrum de participació de l’Institut Català de la Salut: Dissenyem el
Futur Junts “L’atenció Centrada en la Persona un Objectiu Comú”. Abril
de 2015.
2. III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
Compartir per Avançar: “Fent Salut Junts, Construïm el Futur”.
Octubre de 2015.
3. V Jornada del Pla de Salut de Catalunya. Grup de treball 3: “El rol
del ciutadà”. Novembre de 2015

És a dir seguint el principi proposat per Àngela Coulter
l’any 2012: “Cap decisió sobre mi sense mi”.
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ESCENARIS DE FUTUR
Àmbit de la persona: garantir el dret a decidir a totes les
persones.
 Apoderament bidireccional: ciutadania (pacients, cuidadors) i
professionals.
 Participació informada de las persones en les decisions.
 Alfabetització en salut: informació entenedora i gràfica.
 Potenciació de l’autocura: programes adreçats a pacients,
cuidadors i ciutadania en general.
 Informació personalitzada.
 Dret a un procés de final de vida digne.
 Promoure espais de relació que afavoreixin la presa de decisions
compartides i la planificació de decisions anticipades.
 Participació en l’àmbit de la recerca de pacients i/o entitats de
pacients.
 Participació en el disseny d’estratègies TIC adreçades als
nous models relacionals d’atenció no presencial, xarxes socials,
aplicacions mòbils.
Font: PIAISS 2016

ESCENARIS DE FUTUR
Àmbit de la informació i la comunicació: assegurar el contínuum
assistencial.
 Dret del pacient a sentir-se escoltat, comprès i valorat.
 Millora de les habilitats comunicatives dels professionals.
 Formació en habilitats comunicatives (empatia, valors,
entrevista motivacional...).
 Campanyes de difusió de la informació sobre recursos socials
i sanitaris (cartera de serveis, associacions, actius de la
comunitat).
 Acreditació de webs i aplicacions mòbils amb informació sobre
la salut.
 Possibilitats de la teleassistència i TIC.

Font: PIAISS 2016

ESCENARIS DE FUTUR
Àmbit comunitari: desenvolupar nous enfocaments,
models formatius i rols professionals.

 Més presència a les escoles de continguts formatius en
promoció de la salut i prevenció de la malalties.
 Formació des de l’escola en matèria de salut com a matèria
curricular.
 Mapa dels actius de la comunitat socials i de salut.
 Continuïtat en la lluita contra l’estigmatització en les malalties de
salut mental i malalties cròniques.
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ESCENARIS DE FUTUR
Àmbit organitzatiu: dissenyar i implementar nous models
de gestió
 Drets i deures com a contracte entre persones, professionals i
administració.
 Accés universal del ciutadà a les seves dades.
 Nous espais de participació ciutadana en el disseny de polítiques
socials i sanitàries, tenint en compte les seves necessitats i
expectatives, així com la sostenibilitat del sistema.
 Disseny d’un nou model assistencial amb la participació de les
persones.
 Cartera de serveis integrada social i sanitària.
 Desburocratització de les consultes.
 Compartició de dades socials i de salut entre els diferents agents
implicats.
 Introducció de les TIC com a eines de millora de la salut i qualitat
de vida i atenció personalitzada.
 Promoció de governances territorials d’atenció integrada social i
sanitària.
Font: PIAISS 2016

En resum......
el Model d’ACP pretén oferir a la ciutadania..
 Un model que garanteixi una atenció de qualitat.
 En el lloc més adient, de major proximitat al seu
entorn habitual.
 Donant resposta a les necessitats socials i
sanitàries de les persones i les famílies ateses.
 Tenint en compte les seves experiències i
vivències i respectant els seus valors i
preferències.
Font: PIAISS 2016
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