
INFORME (insuficient) de RESULTATS DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2014

El Departament de Salut ha publicat l'Informe de la Central de Resultats Àmbit de l'Atenció

P  rimària de  l'any  2014  elaborat  per  l'Agència  de  Qualitat  i  Avaluació  Sanitàries  de

Catalunya (AQuAS).

Cada any esperem amb interès la publicació de l'informe, que ens dóna dades valuoses per

conèixer els resultats de l'activitat dels equips d'atenció primària, que ens han de permetre

avaluar i  millorar l'assistència i  planificar els serveis. Un cop llegit l'informe, l'impressió,

però, és que no permet assolir aquests objectius. És difícil recollir tota l'activitat i resultats

de l'atenció primària, tanmateix no pot quedar reduïda a uns pocs indicadors que avaluen

només una petita part de l'activitat que es fa en aquest àmbit assistencial, sobretot quan es

disposa de la informació suficient per fer uns informes molt més extensos i més útils. 

La  primera  cosa  que  crida  l'atenció  és  l'extensió  de  l'informe:  de  les 156  pàgines  de

l'informe de l'any 2013, ha passat a 96 pàgines en l'informe d'enguany. Es dóna, doncs,

menys quantitat d'informació i menys anàlisi,  amb escàs tractament gràfic. Els resultats

dels indicadors els ofereix a nivell global i desagregats per cada equip, cosa que permet fer

comparacions entre equips i visualitzar el grau de variabilitat en alguns resultats. Aquest és

potser, l'aspecte més destacat de l'informe.

En l'apartat  de  dades generals podem veure amb satisfacció  com la població atesa es

manté en un 75% global, però augmenta en els grups d'edat infantil (del 94,4% el 2013 al

96,2% el 2014)  i  en majors de 75 anys (del 94,4% el 2013 al 96,2% el 2014). Una

primera lectura ens diu que la població majoritàriament acudeix a l'AP pública,  malgrat

l'augment d'assegurances privades, que probablement es fan servir de manera puntual i/o
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paral.lela  per proves o visites, però la població no deixa d'anar als CAPs.  Una altra lectura

és que les mútues expulsen les persones de la seva cobertura quan ja no resulten rendibles

perquè  la seva atenció és més cara quan tenen més problemes de salut.

El fet que un 96% de persones majors de 75 anys visitin l'atenció primària suposa una gran

oportunitat per intervenir en les persones amb més patologia, però també comporta una

alta càrrega de treball, sobretot si tenim en compte que el nombre de professionals va

disminuint (de 426 persones de totes les categories en els últims dos anys i de 38 l'últim

any, segons el propi informe).

L'adequació de les activitats dels equips la mesura amb els indicadors: 

 Taxa d’urgències hospitalàries

 Taxa d’hospitalitzacions evitables

 Taxa d’hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva crònica

 Taxa d’hospitalitzacions per insuficiència cardíaca congestiva

 Percentatge de pacients polimedicats

 Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica

La  taxa  d'urgències  hospitalàries  la  mesura  sumant  visites  als  serveis  d'urgències

hospitalaris i visites als Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) sense discriminar

entre els dos nivells assistencials. El conjunt dóna un resultat de 428 visites per 1.000

persones i any, una mica superior a les visites fetes el 2013 (414), però inferior a les de

2012 (471). Crida l'atenció que quasi la meitat de la població acudeixi en el període d'un

any a un servei d'urgències. Aquestes dades posen en qüestió l'accessibilitat i la capacitat

resolutiva dels serveis ordinaris d'atenció primària. Seria molt convenient conèixer quina

part d'aquestes urgències és atesa en els CUAP i quina en els hospitals,  donat que són dos

serveis ben diferenciats i és crucial conèixer com els utilitza la població per poder planificar

l'atenció en el futur. És de domini públic la saturació dels serveis d'urgències hospitalaris,

fet que no es pot atribuir únicament a l'adequació de l’activitat a l'atenció primària i que és

necessari plantejar per trobar-hi una sortida eficient. Més, si considerem que el  67,1% són

de nivell 4 i 5, és a dir, situacions de menor urgència i situacions no urgents. Amb la creació

dels CUAP es va observar una disminució de les visites a serveis d'urgències hospitalaris, i



en canvi no s'ha aprofundit en aquest model. Potser la possibilitat real d’ingressar pacients

en  hospitals  o  en  centres sociosanitaris  des  de l’atenció  primària  ajudaria  a  millorar  la

situació dels serveis d’urgències hospitalàries dels casos més complexos. Per les urgències

lleus, remetre als CUAPs o als CAP els pacients que arribin per iniciativa pròpia seria una

bona mesura per a descongestionar les urgències hospitalàries. Tot això requereix, però,

lideratge  i  valentia  política  i  dels  professionals,  educació  de  la  població  i  dotació  de

recursos (personal, material, circuits funcionals...) a l’atenció primària.

Els resultats de les hospitalitzacions potencialment evitables, els ingressos per malaltia

pulmonar crònica i insuficiència cardíaca es mantenen amb poques diferències. Cal dir que

aquests indicadors no depenen només  d'APS, també de serveis especialitzats i dels propis

hospitals. La disminució d'hospitalitzacions era un objectiu del programa de crònics, i pel

que es veu, no l'han aconseguit, tal com alguns vam preveure.  El programa de prevenció i

atenció a la cronicitat, al que el Departament de Salut ha donat tanta importància, no té

cap referència en l'informe de la Central de Resultats. Si bé és un programa que abasta

diversos àmbits assistencials, té (o hauria de tenir) la seva base a l'APS i hauria de quedar

recollit  d'alguna  manera  en  l'informe  de  resultats  d'aquesta.  Això  evidencia  que  tal

programa no ha estat mai pensat per integrar-lo a l'APS. 

Per avaluar l'efectivitat utilitza els següents indicadors: 

 Cobertura vacunal antigripal de la població de 60 anys o més

 Cobertura vacunal de la població infantil 

 Prevalença atesa de diabetis en població de 15 anys o més 

 Població consumidora de fàrmacs per a la diabetis en població de 15 anys o més 

 Població atesa al programa ATDOM

És molt discutible l'elecció d'indicadors d'efectivitat, que no representen la tasca real dels

equips ni el seu impacte en la salut. Un problema tan important com la diabetis el redueix a

la prevalença atesa i al consum de fàrmacs orals. No es recull el grau de control metabòlic,

ni  la  detecció  de  complicacions,  ni  la  incidència  de  complicacions  greus,  dades  que  es

poden obtenir fàcilment  de  l’e-cap. Tampoc fa referència al diferent tipus de fàrmacs orals

prescrits, informació també disponible, i molt relacionada amb la morbi-mortalitat deguda a



la diabetis. L'anàlisi per equip ens permet veure que hi ha certa variabilitat en la prevalença

del diagnòstic perquè si bé la prevalença global és del 9,1%, hi ha un 10% d'equips  que la

manifesten inferior al 5%.

És clàssic i utilitzat àmpliament l'indicador de cobertura vacunal de la població infantil, ben

relacionat amb l'efectivitat de la prevenció. En canvi, l'indicador de cobertura de vacunació

antigripal en població adulta ha perdut interès en la mesura que es va qüestionant la seva

efectivitat. 

Els resultats en atenció domiciliària, mesurada com a cobertura del programa ATDOM, ens

dóna una inclusió del 10,3% de la població, enfront del 9,5% del 2012. 

Del projecte Essencial recull dues recomanacions:  el consum d’inhibidors de la bomba de

protons (IBP), que segueix en valors elevats i molt semblants al 2013, i el percentatge de

dones amb tractament a llarg termini amb bifosfonats que s’ha reduït encara una mica més,

situant-se en el 3,5%.

L'eficiència  es  mesura,  com  en  anteriors  informes,  mitjançant  dades  de  despesa

farmacològica.

 Nombre de receptes per usuari

 Despesa farmacèutica pública per usuari

 Cost per pacient tractat amb IECA i ARA II

 Cost per pacient tractat amb hipolemiants

 Cost per pacient tractat amb antidepressius

Tots  els  indicadors  mostren  una  progressiva  disminució,  fet  que  evidencia  l'esforç  que

s'està fent en aquest sentit. 

Com a conclusions: la informació que ens ofereix la Central de Resultats és insuficient per

fer-nos una composició dels resultats de l'APS.  És útil per conèixer la població atesa i els

recursos personals i  per comparar equips i veure la gran variabilitat que hi ha entre ells en

un petita part de l’activitat assistencial que es fa en l’APS. 

Però  ignora  un  gran  volum  d’aspectes  de  la  nostra  feina  (atenció  al  final  de  la  vida,

acompanyament no medicalitzador dels trastorns de l’ànim, atenció domiciliària més enllà

de la cobertura del programa ATDOM, cirurgia menor, i un llarguíssim etcètera). Tampoc



ens dóna informació vàlida de l’ús de serveis d'urgències, ni  per a valorar efectivitat ni

adequació.  Caldria  repensar  com haurien  de  ser  els  informes  de  l'AQuAS  per  tal  que

serveixin realment per avaluar els serveis i fer-ne una millor  planificació.
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