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Ordre del dia 

 Benvinguda i presentació 

 Objectiu del Grup de Coordinadors 

 Indicadors del quadre de comandament  

 Informes per sol·licitar incapacitat a la Sub-direcció 

General d’Avaluacions Mèdiques  

 Perspectiva de gènere en salut  

 Avaluació dels resultats des del punt de vista de les 

persones ateses  

 Proposta de representant dels coordinadors per a la 

comissió de seguiment 

 Torn obert de paraules 
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Grup de coordinadors de les 

Unitats Territorials d’Expertesa 

de les SSC 

Objectiu 
 

 

Anna Mompart 



Objectiu 

 Compartir, consensuar i/o unificar tots aquells 

aspectes que millorin l’atenció a les persones 

malaltes de SSC ateses a Catalunya 
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benchmarking 



Antecedents  
 

 Model per a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 

crònica, 2006. 
 

 Resolució 203/VIII el Parlament de Catalunya que instava el 

Govern a implantar un protocol d’actuació per a la 

Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de la Fatiga Crònica (SFC), i 

el desenvolupament d’unitats hospitalàries especialitzades 

(UHE), 2008. 

 

 El Pla de Govern de la XI Legislatura. Objectiu “reforçar  

un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I”:  

 

 

Pla d’atenció a les persones afectades per Síndromes de 

Sensibilització Central, derivat de la revisió del model 

d’atenció a la Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i 

Síndrome de Sensibilització Química Central. 

 

 

 



Pla d’atenció a les persones afectades per 

Síndromes de sensibilització central 

 Principis: 

 - millorar l’accés equitatiu. 

 - incrementar la capacitat resolutiva de l’atenció primària. 

 - millora l’eficiència de l’atenció especialitzada. 

 - garantir la continuïtat assistencial en els diferents nivells 

   i dispositius amb una integració efectiva. 

 - tenir en compte les particularitats territorials en la     

   implementació. 

 - avaluar-ne l’estructura, el procés i els resultats. 

 

 Objectiu: empoderar els pacients i donar-los eines per a 

l’autocura i per aprendre a conviure amb una malaltia crònica. 

  

 



ATENCIÓ PRIMÀRIA 

I COMUNITÀRIA 

ATENCIÓ 

ESPECIALITZADA 

UNITAT 

D’EXPERTESA 

Composició de la UE: 

- Metge/essa d’atenció primària 

- Metge/essa reumatòleg 

- Metge/essa internista 

- Toxicòleg 

- Al·lergòleg 

- Pediatre 

- Infermer/a 

- Psiquiatre 

- Psicòleg 

- Rehabilitador 

- Fisioterapeuta 

- Teràpia ocupacional 

Objectius assistencials compartits i 

consensuats entre l’atenció primària i 

comunitària i l’especialitzada 



Com ho estem fent? 

• Participació: Departament de Salut, entitats, experts, 

societats, proveïdors... 

 

 

 

 

 

 

• Consens: Pla operatiu i el contingut de la campanya 

institucional i de la formació 

• Transparència: Comissió de seguiment   

• Retiment de comptes: Avaluació de les UE  

Pla d’atenció a les persones 

afectades per Síndromes de 

Sensibilització Central 



Composició de la Comissió de seguiment 

 La Comissió de Seguiment està adscrita a la Direcció general de 

Planificació en Salut:  

 

 President: Director/a general de Planificació en Salut. 

 Vocals: 

o 1 representant de la direcció general de Planificació en Salut.  

o 1 representant de la direcció general d’Ordenació Professional i 

Regulació Sanitària. 

o 1 representant del CatSalut. 

o 1 representant de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació 

o 3 representants de les entitats proveïdores (ICS, UCH i CSSC) 

o 4/5  associacions representants dels pacients afectats per les SSC 

del CCPC. 

o 1 representant dels coordinadors de les UE 
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Unitats d’expertesa territorials 

1. H. U. de Girona Dr. Josep Trueta 

2. H. U. de Santa Maria de Lleida 

3. EAP Baix Ebre 

4. H. de Sant Joan Despí Moisès Broggi 

5. H. del Mar  

6. H. de Mollet 

7. H.U. Mútua de Terrassa 

8. H. de Viladecans 

9. H. Sant Joan de Déu de Manresa - Althaia 

10. EAP Igualada urbà - H. d’Igualada   

11. H. U. de Vall d’Hebron 

12. H. de la Santa Creu i Sant Pau 

13. H. de Sabadell 

14. H. U. de Vic  

15. H. Clínic de Barcelona   

16. H. de Mataró 

17. H. U. Joan XXIII de Tarragona 

18. H. Municipal de Badalona  



Grup de coordinadors de les 

Unitats Territorials d’Expertesa 

de les SSC 

Indicadors del quadre de 

comandament 
 

 

Josep Davins 



Atenció de qualitat 

 Auditoria de 22 estàndards 

de qualitat (11 essencials) 

 Resultats 

 77,1 % estàndards 

 93,1 % estàndards essencials 

 Re-avaluació als 3 anys 

 Indicadors anuals 

Resolució SLT/1379/2016, de 5 de maig, per la qual s’aproven els 
criteris per a la declaració d’idoneïtat de les unitats d’expertesa per a 
l’atenció a les persones afectades per la síndrome de sensibilització 
central 

Lideratge 

• Coordinador 

• Organigrama 

Planificació 

• Cartera de serveis 

• Àrea de referència 

Professionals 

• Funcions 

• Pla formació Intern 

Entorn 

• Protocol actuació 
SQM 

Integració 

• Coordinació / entitats 

• Pla formació AP 

Assistència 

• Protocols, guies, 
procediments 

Resultats 

• Indicadors: 
Satisfacció, resultats 

Declaració 

d’idoneïtat 

Pla d’atenció a les persones afectades per 

Síndromes de Sensibilització Central 



Estàndards de qualitat 

 Lideratge    3 

 Planificació    2 

 Gestió de les persones  3 

 Aliances     3 

 Gestió dels Processos  6 

 Gestió dels Recursos  1 

 Resultats    4 

 

 TOTAL     22 
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Estàndards de qualitat de les 

UE en Síndromes de 

Sensibilització Central 



RESULTATS 
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19. La UE disposa d’indicadors que permeten el seguiment i 

avaluació de l’efectivitat i la qualitat dels seus processos 

assistencials. 

 

20. La UE disposa d’instruments per a la mesura de la 

satisfacció dels pacients. 

 

21. La UE avalua periòdicament els seus resultats i actua per 

a millorar-los. 

 

22. La UE, amb la periodicitat estipulada (mínim anual) 

elaborarà una memòria d’activitat per a la Direcció de la 

institució, CatSalut i Departament de Salut. 

Estàndards de qualitat de les 

UE en Síndromes de 

Sensibilització Central 



Avaluació anual de les UET 
e

s
tr

u
c
tu

ra
  

Existència referent AP 

Espai de coordinació 

Protocol d’abordatge per a FM 

Protocol d’abordatge per a SFC 

Protocol d’abordatge per a 
SQM 

Composició de la UE  
p

ro
c
é

s
  

Pacients visitats a l’atenció 
primària 

Pacients visitats a altres 
especialitats   

Primeres visites i successives 

Índex de reiteració  

Interconsultes virtuals   

Demora per a la visita   

Pacients nous amb avaluació 
inicial   

Grups psicoeducatius  

Teràpia cognitivoconductual  

Teràpia d’exercici físic  

Cursos de formació 

re
s
u

lt
a

t  

Qualitat de vida post intervenció 

Índex de satisfacció   

Episodis i durada de les 
incapacitat temporals 

Freqüentació a urgències o 
altres especialitats 

Consum de fàrmacs ansiolítics 

Consum de fàrmacs analgèsics  

Publicacions   

Recerca 

Pla d’atenció a les persones afectades per 

Síndromes de Sensibilització Central 



Per a cada indicador: 

 Factibilitat 

 

 Utilitat 

 

 Dada en l’any 2017 

 

 Observacions 
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Indicadors d’estructura (1/2) 

17 

1. Existència de referent a EAP (metge o metgessa i infermer o infermera)  

2. UE amb declaració d’idoneïtat  

3. Coordinador o coordinadora de la UE  

4. Àrea territorial d’influència definida  

5. Espai comú de coordinació  

6. Protocol d’abordatge per a la FM  

7. Protocol d’abordatge per a la SFC  

8. Protocol d’abordatge per a la SQM  

9. Composició de la UE formada per les especialitats següents:  

• Medecina interna (SFC i 

SQM)  

• Reumatologia (FM)  

• Medicina familiar i 

comunitària  

• Pediatria  

• Psiquiatria  

• Psicologia  

• Rehabilitació, 

fisioteràpia o teràpia 

ocupacional  

• Treball social  

• Infermeria  

• Toxicologia (SQM)  

• Neurologia  

• Altres (Cal especificar-

les.) 



Indicadors d’estructura (2/2) 
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10. Dedicació a la UE, en percentatge sobre la dedicació setmanal, per tipus 

de professional.  

11. Agendes interconsultes virtuals  

12. Espai físic per a les activitats grupals  

13. Les UE amb declaració d’idoneïtat per tractar pacients amb SQM han de 

disposar d’un espai lliure de químics per a l’espera i l’atenció d’aquests 

pacients  

14. Professionals formats en els dos anys anteriors / professionals tributaris a 

rebre la formació.  

15. Existència de programes de pacient expert  

16. Accés a proves ergomètriques en SFC  

17. Accés a proves neuropsicològiques en SFC 



Indicadors de procés (1/2) 
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1. Nous pacients anuals en cada patologia.  

2. Pacients atesos, en períodes anuals, per patologia  

3. Visites/pacient/any a l’atenció primària  

4. Pacients derivats a l’atenció especialitzada. Pacients derivats / pacients 

atesos  

5. Nombre de primeres visites, per tipus de professional i patologia  

6. Nombre de visites successives, per tipus de professional i patologia  

7. Índex de reiteració: visites successives / primeres visites per tipus de 

professional  

8. Interconsultes virtuals per tipus professional (medicina interna / 

reumatologia) i tipus de patologia  

9. Demora per a la visita de l’especialista  

10. Percentatge de pacients nous amb avaluació inicial (FIQ, SF36) 

11. Grups psicoeducatius: nombre de grups organitzats, nombre de sessions, 

nombre de participants (mitjana per sessió)  



Indicadors de procés (2/2) 
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12. Demora mitjana accés al grup psicoeducatiu: mitjana de dies entre la 

indicació i l’inici de l’activitat  

13. Teràpia cognitivoconductual: nombre de pacients, nombre de sessions i 

índex de reiteració  

14. Demora mitjana a teràpia cognitivoconductual: mitjana de dies entre la 

indicació i l’inici de l’activitat  

15. Teràpia d’exercici físic: nombre de pacients, nombre de sessions i índex 

de reiteració  

16. Demora mitjana a teràpia d’exercici físic: mitjana de dies entre la indicació 

i l’inici de l’activitat  

17. Demora mitjana a la realització de prova ergomètrica: mitjana de dies 

entre la indicació i la realització 

18. Nombre d’altes per patologia: altes / pacients atesos  

19. Nombre de cursos de formació impartits  

20. Nombre d’actes divulgatius realitzats anualment  

21. Recollida de dades sobre la satisfacció dels pacients 



Indicadors de resultats (1/1) 
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1. Variació de la qualitat de vida (FIQ, repercussió funcional SF36) després 

de la intervenció  

2. Índex de satisfacció dels pacients després de la intervenció  

3. Nombre d’episodis i durada de les incapacitat temporals interanuals  

4. Freqüentació a urgències o altres especialitats hospitalàries dels pacients 

atesos en les UE  

5. Consum de fàrmacs ansiolítics  

6. Consum de fàrmacs analgèsics  

7. Publicacions en revistes indexades  

8. Participació en grups de recerca o obtenció de finançament de R+D 
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Per a cada indicador: 

 Factibilitat 

 

 Utilitat 

 

 Dada en l’any 2017 

 

 Observacions 
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salutweb.gencat.cat 

canalsalut.gencat.cat 


