
“EL SEGUIMENT DELS PACIENTS CRÒNICS EN LA SEVA COMPLEXITAT

CLÍNICA, FAMILIAR I SOCIAL COM A TASCA BÁSICA DE L’ATENCIÓ

PRIMÀRIA” 

Aquest document recull les reflexions compartides en el debat virtual i en la jornada

presencial  del  dia 28 de maig de 2014 al  CC Cotxeres (Barcelona),  organitzat  per

FoCAP (http://focap.wordpress.com/).  Van participar com a ponents:  Roser Marquet,

Eva Miñana,  Pepita Rodriguez, Pilar  Locan y Juan Gérvas.  Els textos elaborats pels

ponents prèviamente al debat estan disponibles a: 

Personas con enfermedades crónicas complejas. La mirada del cabecera. Roser 

Marquet

Reflexión a propósito de la intervención sociosanitaria en pacientes crónicos complejos

en fases avanzadas de la enfermedad. Pilar Loncán

El paciente crónico y el trabajador social: más allá de la ley de dependencia. Pepi 

Rodríguez

Pacientes crónicos y complejos en la clínica y en la gestión de la atención primaria. 

Juan Gérvas

L' atenció clínica dona resposta al dolor i al patiment del pacient en el seu context. És

a  dir,  tradueix  el  coneixement  científic  per  aplicar-lo  al  pacient  segons  les  seves

necessitats.  Aquest  exercici  de “traducció”  precisa contínua millora per  a introduir

nous  coneixements,  descartar  allò  obsolet  i  adaptar-se  als  canvis  en  l'emmalaltir.

Respecte als pacients crònics, la millora hauria de simplificar la seva atenció en allò

clínic, i en allò pràctic hauria de disminuir la complexitat del “viure amb problemes

crònics. 
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L'anàlisi dels problemes crònics exigeix la seva correcta classificació i al mateix temps

la valoració del conjunt. La classificació es realitza assignant “etiquetes”, rúbriques

ben  definides,  i  la  valoració  del  conjunt  es  fa  agrupant  els  pacients  amb  certes

similituds. 

Existeix un risc quan realitzem la tasca d'etiquetar i agrupar. L'etiqueta pot portar a la

simplificació de la vasta i  ramificada realitat.  En l'atenció al  pacient crònic,  el  seu

entorn i la seva família no podem passar per alt les característiques que condicionen

la seva realitat, doncs és precís tenir en compte al pacient en el seu context per oferir

una perspectiva “horitzontal” integradora, com alternativa a les propostes de resposta

“vertical”,  de  programes concrets  i  exclusius  per  a  aquests  pacients  segons  cada

problema de salut que els afecti. La clau, com sempre, és conèixer bé al pacient més

que  conèixer  bé  les  seves  malalties.  La  resposta  individual  i  familiar  és  sempre

complexa i  els  programes orientats  segons  malalties  no  disposen  de  la  plasticitat

necessària per portar a simplificar la càrrega del viure amb la malaltia crònica.

La perspectiva horitzontal requereix promoure la longitudinalitat. És longitudinalitat la

relació personal pacient (família) – professional de forma que els pacients reconeixen

al “seu” professional i els professionals reconeixen als “seus” pacients als que presten

molt variats serveis al llarg del temps. La longitudinalitat implica una millor gestió del

temps, de l'ús de proves diagnòstiques i de seguiment del pacient. Al contrari, en els

programes verticals es tendeix a valorar la proximitat i l'oferta de serveis, relegant a

un segon pla aquesta longitudinalitat.  

Amb freqüència, en parlar de cronicitat podem tendir a pensar en un doble estereotip:

pacient ancià i  amb unes determinades malalties.  Donat que, en sentit estricte, el

pacient crònic és aquell  qui  té un problema/malaltia que dura més de tres mesos,

sembla més adequat prendre el concepte de complexitat. 

La complexitat entesa des del punt de vista del pacient (família) i des del professional,
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per la càrrega de la malaltia. És complex viure amb la malaltia crònica (impacte en la

vida diària,  règims terapèutics,  etz)  i  és complex atendre al  pacient  amb malaltia

crònica, especialment quan se sumen diversos problemes crònics i més si s'inclouen

problemes socials, tal i com sol succeir. La complexitat és antítesi de la simplificació

que  comporten  les  etiquetes.  Al  etiquetar  veiem  bé  cada  arbre  del  bosc  (cada

problema crònic), però correm el perill de deixar de veure el mateix bosc (el pacient

en el seu context). 

El pacient crònic (nen, jove, adult o ancià) és un ésser humà malalt en una situació

concreta familiar,  laboral  i  social  que podem veure com un subjecte  en el  que se

entrellacen  aspectes  biològics,  psicològics,  socials,  biogràfics  i  en  el  que  les

necessitats  de  les  cures  i  serveis  a  realitzar  no  poden  confluir  des  d'esquemes

verticals uniformes. 

Hi ha una gran varietat entre els pacients crònics. Alguns exemples: 1/ pacient crònic

estable i autònom (per exemple, una dona llicenciada en dret, 54 anys, amb contracte

i  feina,  amb granulomatosi  de Wegener ben controlada),  2/  pacient  crònic  estable

depenent (per exemple, nen de 5 anys amb autisme, sense complicacions, viu amb la

seva mare separada que té feina nocturna),  3/ pacient crònic autònom “inestable”

(pacient home de 45 anys, fumador, sense feina, amb infart de miocardi recent que

evoluciona malament), 4/ pacient crònic depenent “inestable” (pacient de 83 anys,

dona amb diabetis amb demència greu, cuidada pel seu espòs que pateix ceguesa per

degeneració  macular),  5/  pacient  crònic  “imaginari”  (dona,  62  anys,  sense

antecedents d'interès diagnosticada i tractada d'osteoporosi). La varietat de situacions

és infinita i  la  seva complexitat  similar.  Els professionals  sanitaris,  en especial  els

d'atenció primària, adapten les respostes a tals situacions mitjançant la seva típica

plasticitat, molt més enllà de guies i algoritmes.

En els programes per a pacients crònic es pretén la millora de la seva atenció per a

evitar  les  reaguditzacions  i  les  hospitalitzacions,  així  com  per  a  millorar  la  seva

qualitat de vida. Els anomenats programes poden ajudar a acomplir aquests fins, però

prèviament a la seva implantació és necessitaria: 
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1/  una  anàlisi  de  tasques  per  avaluar  què  implica  per  al  professional  la

implantació del programa. Exemple: temps dedicat a l’emplenament de la informació

sol·licitada, tasques que es prioritzen i s'abandonen, etc.

2/  una  proposta  d'indicadors  d'avaluació  de  l'impacte  de  la  implantació  del

programa.  Alguns  exemples  serien:  1/  disminució  de  mortalitat  en  pacients  amb

insuficiència cardíaca inclosos en el programa?, 2/ els pacients diabètics inclosos en el

programa tenen menys ingressos per hipoglicèmies?, 3/ hi ha una disminució de les

resistències  bacterianes  pel  rentat  de  mans  i  l'ús  d'antibiòtics?,  4/  existeix  la

possibilitat de que un pacient no accepti la inclusió en el programa, i si ho fa, que

pugui sortir d'aquest, i és registri a la història clínica de forma explícita per a utilitzar-

lo com a “control” en els estudis de seguiment del programa?, 5/ el programa implica

una disminució del nombre d'especialistes i proves per al pacient sense disminuir la

qualitat?, 6/ si el programa es deixa d’aplicar, què succeeix amb els pacients inclosos

en ell? 

3/ considerar que el sistema sanitari hauria de reduir la complexitat de viure

amb problemes crònics i la forma de respondre als mateixos; és a dir, hauria de fer

simples les tasques complexes. Per això, hauria de tenir en compte per exemple com

els problemes lligats als determinants socials actuen bé com a productors-agravants

de  problemes/malalties,  bé  com  a  condicionants  (per  exemple:  augment  de  la

incidència de tuberculosi que apareix perquè hi ha atur, que al mateix temps implica

més amuntegament de les famílies i en un sistema sanitari que no ofereix cobertura si

no  es  té  feina).  Si  s'exclouen  dels  problemes  crònics  els  problemes  socials,  que

afecten a qui més necessita els serveis socio-sanitaris, es produeix una disminució de

l'equitat del sistema sanitari. 

4/ preveure l'impacte en el procés d'atenció per a evitar la fragmentació. Els

recursos implantats  en l'abordatge dels  pacients  crònics  (gestors  de casos,  equips

d'atenció domiciliària, rutes assistencials amb unitats especialitzades per malalties en

hospitals,  etc...)  actuen  com  a  fragmentadors  de  l'atenció  influint  en  la  citada

longitudinalitat, allunyant-se de les necessitats d'aquests pacients i poden contribuir 
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en la creació d'un flux tòrpid entre serveis sanitaris i socials, així com incrementar la

dificultat d'accés a recursos socials, no només degut a la carència, sinó també a la 

manca de cursos d'acció coneguts i “greixats” en la pràctica. 

En la  pràctica diària,  els  programes de pacients  crònics  poden introduir  canvis  no

desitjats, i entre ells: 

-  Els  professionals  poden  veure's  influenciats  per  l'existència  d'incentius  lligats  a

aquesta pràctica. La seva existència actua com a conflictes d'interès lligats a la seva

carrera professional, als incentius personals i d'equip. És necessari reconèixer què és

allò bo (i no maleficent per al pacient).

- L' atenció al pacient crònic implica el maneig d'allò biològic i el manteniment de les

habilitats/coneixements  lligats,  però  també  reconèixer  la  importància  d'allò  social

respecte al  pacient  i  la  seva família  i  reconèixer  els  seus plans de vida,  els  seus

objectius vitals i les seves preferències, que generalment compten poc.

- Els pacients requereixen professionals amb actitud crítica davant les propostes que

es  realitzen  en  l'intent  de  millora  del  sistema  sanitari.  Una  crítica  raonada  i

contextualitzada, amb propostes de cursos d'acció alternatius.

Per finalitzar, recollint algunes de les idees compartides en el debat, realitzem unes

propostes dirigides als professionals: 

1/ Promoure la longitudinalitat en la pràctica clínica de l'atenció primària, amb una

perspectiva horitzontal on l'objectiu principal ha de ser conèixer bé al pacient, la seva

família i el seu entorn, intentant simplificar la càrrega del viure amb una malaltia. 

Exemple d'accions: major implicació en l'atenció a domicili dels crònics reclosos 

al  mateix;  valoració  global  del  pacient  i  la  família  en  el  seu  conjunt  de  

problemes biològics, psicològics i socials. 
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2/  Davant la implantació de nous programes es requereix una actitud amb valoració

crítica raonada i  l'elaboració de propostes alternatives-contextualitzades, en cas de

valorar deficiències del programa. 

Exemples d’accions: Revisió de la bibliografia que sustenta els nous programes. 

Valoració del seu impacte en la càrrega de complexitat de l’atenció als pacients 

i  en  la  vida  diària  dels  mateixos.  Aplicar  els  programes  orientats  a  les  

necessitats del pacient i no de manera mecànica per complimentar dades. 

3/  Assumir la responsabilitat intrínseca respecte a l’atenció i coordinació del pacient

prioritzant  necessitats  a  qui  més  ho  necessita,  valorant  el  manteniment  de  les

habilitats que aporten qualitat a l’atenció així com dotant de professionalisme a la

porta d’entrada del sistema sanitari. 

Exemple d’accions: Prestació de serveis amb més temps de dedicació a qui  

tenen  càrregues  socials  més  grans  (pobresa,  aïllament,  dificultats  de  

comunicació,  etz).  Participació  activa  en  la  coordinació  dels  pacients  més  

complexes,  agafant  la  iniciativa  per  prendre  contacte  amb  altres  àmbits

(hospital i especialistes) i altres sectors (social, judicial, etc.).

Barcelona, juliol 2014
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