
Reflexions sobre la identificació, 
registre i millora de l’atenció de 
les persones en situació crònica 
de complexitat clínica i malaltia 
avançada
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Principals elements de la complexitat
RELACIONATS AMB LA MORBIDITAT

INCERTESA: és difícil predir quina és la millor decisió

MULTIMORBIDITAT: cúmul de problemes a gestionar i decidir

INESTABILITAT: dificultat per trobar un estat d’equilibri

GRAVETAT: intensitat amb que es manifesta el problema

PROGRESSIÓ: rapidesa amb el que es deteriora

RELACIONATS AMB ELS PROFESSIONALS

MULTIPLICITAT: cúmul d’actors que intervenen en la presa de decisions

MANCA D’ACORD: els experts no coincideixen en la mateixa recomanació

RELACIONATS AMB LA PERSONA

FRAGILITAT: resiliència vs. vulnerabilitat

DESEQUILIBRI:  un àmbit molt afectat pot descompensar l’altre

RELACIONATS AMB EL SISTEMA

FRAGMENTACIÓ: professionals, organitzacions, àmbits estancs i incomunicats



Pla de Salut Catalunya: dos perfils de complexitat

PCC:

Pacient amb 
multimorbiditat, 

fragilitat avançada o  
condició única que 
comporten gestió 

clínica difícil

2‐3% 

MACA:

Pronòstic de vida 
limitat, altes necessitats, 
orientació pal∙liativa, 

planificació de decisions 
avançades

1‐1,5% 



La identificació és basa en el judici professional!

1
Un perfil 
clínic i de 
necessitats 
determinat

2
El criteri del 
professional 
referent 

3
El benefici 
que se’n 
derivi



Imputs bàsics dels primers 100.000 identificats

Els PCC i els MACA són molt diferents a la resta de pacients (fins 
i tot quan semblen iguals)

Els PCC i els MACA són diferents entre sí...i tendim a “amagar” 
els MACA i a no reconèixer la malaltia mental.

Més de la meitat de la complexitat es relaciona amb malalties 
greus i acumulades, però...

Més d’un terç de la complexitat no es relaciona amb gravetat o 
multimorbiditat.

La identificació de pacients i l’aplicació d’un model d’atenció 
específic aporta millores en la manera en que són atesos.



Algunes coses que hem après dels MACA

Un 1-1,5% de catalans es troben en situació de malaltia avançada.

Pateixen de tant condicions de salut associades a fragilitat com 
malalties greus, on el càncer no és el més prevalent.

Viuen a la comunitat , > 20% estan institucionalitzats.

Tenen necessitats assistencials elevades, sovint no cobertes.

50-70% morirà en menys de dos anys, segons determinats factors.

Morin o no morin: el 100% necessiten una mirada pal·liativa.

Són atesos per molts professionals.

Més del 60% de decisions importants són preses per professionals no 
referents, sovint “fora d’hores”.

No sabem gairebé res de les seves preferències ni necessitats. 
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Més coses que hem après...

Els professionals “veuen clara” la condició MACA però no saben gaire 
què fer.
La PDA és el gran repte percebut.
Nous dilemes ètics emergeixen.

Els pacients volen conèixer el seu estat i expectatives.
Volen parlar-ne.
Accepten la proposta MACA sempre que tradueixi millors pràctiques.
Volen coliderar el procés d’atenció.
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10 reflexions personals...que potser no són les que espereu.

1. Fem el que fem. I el que fem, ho fem bé. Però...i el què no fem???

2. Dir “això ja ho fem” segurament és no entendre el model proposat.

3. La complexitat transforma el model d’atenció tradicional.

4. Només una mirada integral i integrada (s/s) salvarà el sistema.

5. El principal valor professional serà la capacitat de treballar amb altres.

6. L’atenció centrada en les persones és el gran (nou????) paradigma.

7. Això implica mirar la pràctica clínica i el marc ètic amb ulls nous.

8. Cal obrir-se als debats ètics, professionals, assistencials amb 
mentalitat oberta.

9. Si l’epidemiologia i la posició dels pacients ha de modificar-se de 
manera radical i subaguda...per què no nosaltres?

10. Tot ha de canviar tant que, en el fons, serà el mateix que fa 50.000 anys.
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www.gencat.cat/salut/pladesalut
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